
21PROC009273249 2021-09-28 

 

 

ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ 

ΡΝΜΡΞΓΓΖΜ ΡΓΓΖΑΟ 

5
ε
 Ρ.ΝΓ. ΘΓΟΟΑΘΖΑΟ & ΟΠΓΞΓΑΟ ΓΘΘΑΔΑΟ 

ΓΓΚΖΗΜ ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜ ΑΙΦΖΟΟΑΟ 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΟΡΚΜΝΠΖΗΜΟ ΝΞΜΓΖΞΜΟ ΑΚΜΖΗΠΜΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΟ 

ΓΖΑ ΠΕΚ ΝΞΜΙΕΘΓΖΑ: 

ΖΑΠΞΖΗΕΟ ΓΑΔΑΟ  

ΑΞ. ΝΞΤΠ.: 6221/27-09-2021 

Άκθηζζα 2021 

ΑΔΑ: 6Ε884690ΒΟ-9ΞΛ



21PROC009273249 2021-09-28 
 

 

Γ. Κ. ΆΙΦΖΟΟΑΟ - ΟΡΚΜΝΠΖΗΜΟ ΝΞΜΓΖΞΜΟ  ΑΚΜΖΗΠΜΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΟ  ΓΖΑ ΠΕΚ ΝΞΜΙΕΘΓΖΑ ΖΑΠΞΖΗΕΟ ΓΑΔΑΟ  
Οειίδα 2 απφ 21 

 

ΠΙΝΑΚΑΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΩΝ  

ΙΓΞΜΟ Α : ΟΡΚΜΝΠΖΗΑ ΟΠΜΖΓΖΑ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ ...................................................................................................................................................... 5 

ΙΓΞΜΟ Β: ΓΓΚΖΗΜΖ ΜΞΜΖ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ ........................................................................................................................................................................ 6 

Άξζξν 1 : Πξφπνο Ρπνβνιήο Νξνζθνξψλ ..................................................................................................................................................... 6 

Άξζξν 2 : Δηαδηθαζία Δηελέξγεηαο Δηαγσληζκνχ ........................................................................................................................................ 7 

Άξζξν 3 : Πηκέο Νξνζθνξψλ - Κφκηζκα ......................................................................................................................................................... 8 

Άξζξν 4 : ξφλνο Ζζρχνο Νξνζθνξψλ ............................................................................................................................................................ 9 

Άξζξν 5 : Αληηπξνζθνξέο ..................................................................................................................................................................................... 9 

Άξζξν 6 : Ναξάδνζε - Ναξαιαβή ..................................................................................................................................................................... 9 

Άξζξν 7 : Νιεξσκή - Ηξαηήζεηο ........................................................................................................................................................................ 9 

Άξζξν 8 : Γγγπήζεηο .................................................................................................................................................................................................. 9 

Άξζξν 9 : ξφλνο Ζζρχνο Οχκβαζεο .............................................................................................................................................................. 10 

Άξζξν 10 : Πξνπνπνίεζε Οχκβαζεο .............................................................................................................................................................. 10 

Άξζξν 11 : Γλζηάζεηο - Νξνζθπγέο ............................................................................................................................................................... 10 

Άξζξν 12 : Ννηληθέο Ξήηξεο ............................................................................................................................................................................... 10 

Άξζξν 13 : Γρεκχζεηα – Οπγθξνχζεηο Οπκθεξφλησλ .............................................................................................................................. 10 

Άξζξν 14 : Γθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 2 ηνπ Κ. 4736/2020 ........................................................................................................ 10 

ΙΓΞΜΟ Γ: ΠΓΚΖΗΕ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ - ΝΜΟΜΠΕΠΑ .......................................................................................................................................................... 12 

Άξζξν 15 : Γεληθέο Νξνδηαγξαθέο - Γίδε - Ννζφηεηεο ......................................................................................................................... 12 

ΙΓΞΜΟ Δ: ΡΝΓΡΘΡΚΕ ΔΕΘΤΟΕ (άξζξν 8 Κ.1599/1986) .................................................................................................................................... 19 

  

ΑΔΑ: 6Ε884690ΒΟ-9ΞΛ



21PROC009273249 2021-09-28 
 

 

Γ. Κ. ΆΙΦΖΟΟΑΟ - ΟΡΚΜΝΠΖΗΜΟ ΝΞΜΓΖΞΜΟ  ΑΚΜΖΗΠΜΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΟ  ΓΖΑ ΠΕΚ ΝΞΜΙΕΘΓΖΑ ΖΑΠΞΖΗΕΟ ΓΑΔΑΟ  
Οειίδα 3 απφ 21 

 

 

ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ 

5
ε
 Ρ.ΝΓ. ΘΓΟΟΑΘΖΑΟ & ΟΠΓΞΓΑΟ ΓΘΘΑΔΑΟ 

ΡΝΜΡΞΓΓΖΜ ΡΓΓΖΑΟ 

Εκ/λία: 27-09-2021 

Αξ. πξση.: 6221 

 

    

ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ 

Δ/λζε: Μηθηζκφο Δξνζνρσξίνπ 

Π.Η.: 33100 

Πει.: (22650) 28400 

Fax: (22650) 22086 

URL: www.gnamfissas.gr 

  

    

Δ/λζε: Δηνηθεηηθνχ 

Πκήκα: Μηθνλνκηθφ 

Νιεξνθ.: Ιήηαιαο Θ. 

Πει.: (22653) 50129 

Fax: (22650) 22086 

E-mail: log1@gnamfissas.gr 

  

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  

Πν Γεληθφ Κνζνθνκείν Άκθηζζαο, έρνληαο ππφςε: 

1. Πηο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ:  

1.1. ηνπ Κ.4412/2016 (ΦΓΗ 147/Α/08-08-16) «Δεκφζηεο Οπκβάζεηο Έξγσλ, Νξνκεζεηψλ θαη Ρπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Μδεγίεο 2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)» 

1.2. ηνπ Κ. 4782/9-3-2021 (Φ.Γ.Η.36/Α/9-3-2021): ’’Γθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο 

άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία’’ 

1.3. ηελ κε αξ. Γ4β/Γ.Ν.νηθ.1732/13-01-20 (ΦΓΗ 16 Ρ.Μ.Δ.Δ.14-01-2020) απφθαζε ηνπ Ρπνπξγνχ Ργείαο 

1.4. ηνπ Κ. 3329/2005 (ΦΓΗ 81/Α/04-04-05) «Γζληθφ Οχζηεκα Ργείαο θαη Ηνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» 

1.5. ηνπ Κ. 2362/1995 (ΦΓΗ 247/Α/27-11-95) «Νεξί Δεκνζίνπ Θνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Ηξάηνπο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» 

1.6. ηνπ Κ. 3580/2007 (ΦΓΗ 134/Α/18-06-07) «Νξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Ρπνπξγείν Ργείαο θαη 

Ηνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.7. Πνπ Κ. 2955/2001 (Φ.Γ.Η. Α’ 256/02-11-2001) «Νξνκήζεηεο Κνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ 

Νε.Ο.Ρ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Κ.3580/2007(Φ.Γ.Η. Α΄ 134/18-06-

2007). 

1.8. Πνπ Κ.3918/2011 (Φ.Γ.Η.31/ Α/01-03-2011) "Δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο". 

1.9. Πνπ Κ. 4250/26-03-2014 (ΦΓΗ 74/Α/26-03-2014) "Δηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο-θαηαξγήζεηο, ζπγρσλεχζεηο 

Κνκηθψλ πξνζψπσλ θαη Ρπεξεζηψλ ηνπ Δεκνζίνπ Πνκέα". 

2. Πηο απνθάζεηο: 

2.1. Πελ κε αξ. 37/20-05-2021 (ζέκα 9ν), (ΑΔΑ: 6ΣΗΛ4690ΒΜ-ΘΔΦ) απφθαζε ΔΟ έγθξηζεο ηνπ πίλαθα 

πξνγξακκαηηζκνχ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2021 θαη πηζηψζεηο 2022 
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2.2. ηελ κε αξ. 48/17-09-20202120 (ζέκα 7
ν 

) απφθαζε ΔΟ (ΑΔΑ: Σ9ΙΤ4690ΒΜ-Ρ07) ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο πεξί 

έγθξηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη δηελέξγεηαο Οπλνπηηθνχ Νξφρεηξνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

πξνκήζεηα ΓΖΔΤΚ ΗΑΘΑΞΖΜΠΕΠΑΟ  

2.3. ηελ Απφθαζε Αλάιεςεο Ρπνρξέσζεο ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο, θαηαρσξήζεθε κε α/α 1648/23-09-2021 ζην Βηβιίν 

Γγθξίζεσλ θαη Γληνιψλ Νιεξσκήο ΑΔΑ: ΤΖ9Ρ4690ΒΜ-37. 

ΠΡΟΚΗΡΤΓΙ 

Οπλνπηηθφ Νξφρεηξν Αλνηθηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ Νξνκήζεηα Ζαηξηθήο Γάδαο (CPV: 33141114-2), πξνυπνινγηζζείζαο 

δαπάλεο 5.540,00 € ζςμπ. ΦΠΑ 13% γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο γηα έλα (1) έηνο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο 

ηελ Νιένλ Οπκθέξνπζα απφ Μηθνλνκηθή άπνςε Νξνζθνξά απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Πηκήο. 

Σόπορ - Υπόνορ διενέπγειαρ διαγωνιζμού: 

Πφπνο δηελέξγεηαο Εκεξνκελία δηελέξγεηαο Εκέξα Ώξα 

Γ. Κ. Άκθηζζαο 14-10-2021 Νέκπηε 10:00 π.κ. 

Μη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ 13-10-2021 θαη ψξα 14:00 ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο. 

Νξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη σο 

εθπξφζεζκεο. 

Πν ηεχρνο ηεο Δηαθήξπμεο αλαξηάηαη: 

 ζηε ΔΖΑΡΓΓΖΑ (https://diavgeia.gov.gr) 

 ζην Η.Ε.Ι.Δ.Ε.Ο. (http://www.eprocurement.gov.gr) 

 ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 5εο ΡΝΓ Θεζζαιίαο θαη Οηεξεάο Γιιάδαο (www.dypethessaly.gr) 

 ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κνζνθνκείνπ: www.gnamfissas.gr 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:  

Ρπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

εγθαηεζηεκέλα ζε: 

 θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο 

 θξάηνο-κέινο ηνπ Γπξσπατθνχ Μηθνλνκηθνχ ψξνπ (Γ.Μ..) 

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Οπκθσλία Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ 

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε. 

Ηαηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα Ιέξε θαη Ναξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «Κφκνη – Δηαηάμεηο». 

 

 

– Ο – 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ 

 

 

 

____________ 

ΓΓΩΡΓΙΟΤ ΥΑΡΙΛΑΟ 

https://diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.dypethessaly.gr/
http://www.gnamfissas.gr/
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ΜΓΡΟ Α : ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

ΓΖΔΜΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ  ............................................................................... Οπλνπηηθφο Νξφρεηξνο Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ 

πξνκήζεηα Ζαηξηθήο Γάδαο  

ΗΑΓ  ................................................................................................................... 1381.01 

ΗΤΔΖΗΜΟ CPV ............................................................................................... CPV: 33141114-2 

ΝΞΜΫΝΜΘΜΓΖΟΘΓΖΟΑ ΔΑΝΑΚΕ ............................................................ 5.540,00 € ζςμπ. ΦΠΑ 13% 

ΠΜΝΜΟ ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ .................................................. Μηθνλνκηθέο Ρπεξεζίεο ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο 

ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ  ................................ 14-10-2021 

ΗΑΠΑΘΕΗΠΖΗΕ ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ ΡΝΜΒΜΘΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ  ..... 13-10-2021 

ΗΞΖΠΕΞΖΜ ΗΑΠΑΗΡΞΤΟΕΟ  ....................................................................... Νιένλ Οπκθέξνπζα απφ Μηθνλνκηθή άπνςε Νξνζθνξά 

Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Πηκήο 

ΚΜΙΖΟΙΑ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ  ....................................................................... Γπξψ 

ΞΜΚΜΟ ΖΟΡΜΟ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ ........................................................... 120 εκέξεο 

ΓΓΓΡΕΠΖΗΕ ΓΝΖΟΠΜΘΕ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ ............................................... Δελ απαηηείηαη 

ΓΓΓΡΕΠΖΗΕ ΗΑΘΕΟ ΓΗΠΓΘΓΟΕΟ.............................................................. 4% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ ΦΝΑ 

ΔΖΑΞΗΓΖΑ ΟΡΙΒΑΟΕΟ  ............................................................................... Έλα έηνο 

ΗΑΠΑΘΓΟΕ ΔΓΖΓΙΑΠΜΟ ................................................................................  Απαηηείηαη  
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ΜΓΡΟ Β: ΓΓΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

ΆΞΘΞΜ 1 : Πξφπνο Ρπνβνιήο Νξνζθνξψλ  

Μη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εληφο θιεηζηνχ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη 

επθξηλψο: 

 ε ιέμε «ΝΞΜΟΦΜΞΑ» 

 ν πιήξεο ηίηινο ηεο Ρπεξεζίαο: «ΓΓΚΖΗΜ ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜ ΑΙΦΖΟΟΑΟ» 

 ν αξηζκφο θαη ην ζέκα ηνπ δηαγσληζκνχ 

 ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

Ιέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη, ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο 

θαθέινπ, ηα εμήο: 

1. Ηιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΓΣΟΥΗ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη: 

1.1. Ναξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο 

1.2. Κα δειψλεηαη φηη, ν πξνζθέξσλ απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο 

1.3.  Τπεύθςνη Δήλωζη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζπκπιεξσκέλε 

ζχκθσλα κε ην (Μέρος Δ) 

Μη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ παξαξηήκαηνο 

Δ΄.: 

Ε εκεξνκελία ηεο ππεχζπλεο δήισζεο πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ (δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα 

δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΗΓΝ).  

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο (γ) θαη (δ), ηελ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιινπλ :  

 νη δηαρεηξηζηέο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Γ.Ν.Γ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Μ.Γ. 

θαη Γ.Γ.)   

 ν Νξφεδξνο ή ν Δηεπζχλνληαο Οχκβνπινο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Οπκβνπιίνπ γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Γ.)   

 ν Νξφεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Οπκβνπιίνπ γηα ηνπο Οπλεηαηξηζκνχο. 

 ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

 Ηάζε κέινο ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμίαο. 

1.4. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ  

1.5. Αληίγξαθν θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο  

1.6. Αληίγξαθν αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 

2. Ηιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», κε ζαθή ηερληθή πεξηγξαθή (Μέρος Γ). 

3. Ηιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε δχν 

αληίγξαθα. Ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ρσξίο ΦΝΑ 

 ην πνζνζηφ ηνπ ΦΝΑ 

 ηνλ θσδηθφ θαη ηελ ηηκή ηνπ Ναξαηεξεηεξίνπ Πηκψλ ηεο ΓΝΡ 

Μη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξεο ή ίζεο ηεο ηηκήο Ναξαηεξεηεξίνπ. Οε πεξίπησζε πνπ ην 

πξνζθεξφκελν είδνο δελ πεξηιακβάλεηαη ζην Ναξαηεξεηήξην Πηκψλ ή δελ ππάξρεη πιήξεο αληηζηνηρία ησλ ηερληθψλ ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε θαλέλα απφ ηα είδε ηνπ Ναξαηεξεηεξίνπ, απηφ πξέπεη επίζεο λα δειψλεηαη ξεηά. 

ΑΔΑ: 6Ε884690ΒΟ-9ΞΛ



21PROC009273249 2021-09-28 
 

 

 

Γ. Κ. ΆΙΦΖΟΟΑΟ - ΟΡΚΜΝΠΖΗΜΟ ΝΞΜΓΖΞΜΟ  ΑΚΜΖΗΠΜΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΟ  ΓΖΑ ΠΕΚ ΝΞΜΙΕΘΓΖΑ ΖΑΠΞΖΗΕΟ ΓΑΔΑΟ  
Οειίδα 7 απφ 21 

 

4. «ΔΖΗΑΖΜΘΜΓΕΠΖΗΑ ΗΑΠΑΗΡΞΤΟΕΟ» 

Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο: 

α) Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα λα πξνζθνκηζηεί Έλαξμε Γπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Δεκφζηα Μηθνλνκηθή Ρπεξεζία θαη νη 

κεηαβνιέο ηνπ. 

β) Ηάζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνµηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ, θαηά πεξίπησζε, Φ.Γ.Η., ή 

επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζµα ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Οηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ, ν 

Νξφεδξνο θαη ν δηεπζχλσλ Οχκβνπινο θαη ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Οπκβνπιίνπ ηεο ΑΓ, ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ 

δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ µε ηελ ππνγξαθή ηνπο, ην λνµηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ 

πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο µε ηε λνµηθή µνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνµηθνχ πξνζψπνπ, 

πιζηοποιηηικό/βεβαίωζη ηηρ εηαιπείαρ από ηο ΓΓΜΗ, ηο οποίο να έσει εκδοθεί ηιρ ηελεςηαίερ 30 ημέπερ ππιν ηην 

ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ ή να πποζκομιζηεί ζηα έγγπαθα νομιμοποίηζηρ ηος διαγωνιζμού. 

ΆΞΘΞΜ 2 : Δηαδηθαζία Δηελέξγεηαο Δηαγσληζκνχ  

Ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ Νιένλ Οπκθέξνπζα απφ Μηθνλνκηθή άπνςε Νξνζθνξά Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο 

Πηκήο. Η καηακύπωζη θα γίνει για ηην ποζόηηηα ηος κάθε α/α είδοςρ ξεσωπιζηά, ζηηο πξνζθνξέο πνπ ζεσξνχληαη 

ηερληθά απνδεθηέο ζην ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο,  

Η ζςνολική ηιμή ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ δεν μποπεί να ςπεπβεί ηον πποϋπολογιζμό (δηλαδή ηην ενδεικηική 

ηιμή).   

Ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί απφ ηξηκειή Γπηηξνπή ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα ζην ρψξν ηνπ 

Κνζνθνκείνπ. 

Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν. Οηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν ειέγρεη ηελ 

πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη αμηνινγεί ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο.  

Ιεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ, ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ κέξνπο ησλ ηερληθά απνδεθηψλ πξνζθνξψλ. 

Γπηζεκαίλεηαη φηη εθ’ φζνλ νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηφηε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, θαη ζε εθαξκνγή ηεο παξ. 4 ηνπ αξ. 117 ηνπ 

Κ.4412/2016, ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα γίλεη θαηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε. 

Μη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ 

ζηνηρείσλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ηαηφπηλ ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο ηπρφλ απφξξηςεο 

ζπκκεηερφλησλ απφ ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Όηαλ ν αλάδνρνο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη 

ζηνλ αλάδνρν κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή. Οε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ 

πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε 

θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή θαη νχησ θαζ΄ 
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εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο αλαδφρνπο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 

απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 

Οε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο αλάδνρνο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο κεηά απφ 

θιήξσζε. Ε θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

(λ.4412/2016 Άξζξν 90) 

Ε ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε 

ηεο ζχκβαζεο (λ.4412/2016 άξζξν 117 παξ.3) 

Ε θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα γίλεη απφ ην Δηνηθεηηθφ Οπκβνχιην ηνπ Κνζνθνκείνπ θαη ζα 

αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα Νξνκεζεπηή. 

Ε αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Ε 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 ππνθαθέισλ 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 

λ.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. Ε ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή 

εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα 

έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. Ορεηηθά κε ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ηζρχεη 

ην άξζξν 1 ηνπ Κ.4250/2014. Ε 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. Ε 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.  

H επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο 

ππεξεζίαο γηα νιφθιεξε, κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν λ. 4782/2021 Άξζξν 45. 

Οηνλ πξνκεζεπηή πνπ ζα γίλεη θαηαθχξσζε, ην Κνζνθνκείν απνζηέιιεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε, φπνπ κέζα ζε δέθα πέληε (15) 

εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

ΆΞΘΞΜ 3 : Πηκέο Νξνζθνξψλ - Κφκηζκα 

Μη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε επξψ (€) θαη ζα αλαγξάθνληαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Νξνζθνξέο πνπ δε δίλνπλ ηηο 

ηηκέο ζε επξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε επξψ κε μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Ε αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε επξψ κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Πν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ 

εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε ή πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

Γθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίλεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε ηελ 

πξνζθεξφκελε πνζφηεηα είδνπο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
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ΆΞΘΞΜ 4 : ξφλνο Ζζρχνο Νξνζθνξψλ  

Μη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ επφκελε 

ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Νξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

Γάλ νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη 

πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

ΆΞΘΞΜ 5 : Αληηπξνζθνξέο  

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Οε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

ΆΞΘΞΜ 6 : Ναξάδνζε - Ναξαιαβή 

Ε παξάδνζε ηνπ είδνπο ζην Κνζνθνκείν ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, θαηφπηλ έγγξαθεο παξαγγειίαο απνζηαιείζαο κε 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (email) ή κε ηειενκνηνηππία (fax), εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιήςε απηήο. 

ΆΞΘΞΜ 7 : Νιεξσκή - Ηξαηήζεηο 

Ε πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ, βάζεη ησλ λνκίκσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο. 

Μ πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Μ ΦΝΑ βαξχλεη ην Κνζνθνκείν. 

Ηξαηήζεηο ζηηο νπνίεο ππφθεηληαη ν πξνκεζεπηήο: 

Ρπέξ ΑΓΝΝ 0,06% 

αξηφζεκν ΑΓΝΝ 3% επί ηνπ ΑΓΝΝ 0,06% 

ΜΓΑ ραξηνζήκνπ ΑΓΝΝ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ ΑΓΝΝ 3% 

Ρπέξ ςπρηθήο Ργείαο 2%  

Φ.Γ. 4%  

Γπίζεο θαηά ηελ πξψηε πιεξσκή ν πξνκεζεπηήο ζα επηβαξπλζεί εθάπαμ γηα φιν ην πνζφ ηεο Οχκβαζεο κε ηηο παξαθάησ 

θξαηήζεηο: 

Ρπέξ ΓΑΑΔΕΟΡ 0,07% 

αξηφζεκν ΓΑΑΔΕΟΡ 3% επί ηνπ ΓΑΑΔΕΟΡ 0,07% 

ΜΓΑ ραξηνζήκνπ ΓΑΑΔΕΟΡ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ ΓΑΑΔΕΟΡ 3% 

ΆΞΘΞΜ 8 : Γγγπήζεηο 

Μ ζπκκεηέρσλ ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο κε ην 4% ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο.  

Ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη: 

 ηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηελ ζρεηηθή. 
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 ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο (Ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα έρεη ηζρχ 

ηνπιάρηζηνλ δεθαηεζζάξσλ (14) κελψλ). 

Οε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη άπξαθηε ε πην πάλσ πξνζεζκία ή ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε 

θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203 ηνπ Κ.4412/2016. 

ΆΞΘΞΜ 9 : ξφλνο Ζζρχνο Οχκβαζεο  

Ε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα έρεη δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. 

Πν Κνζνθνκείν κπνξεί κε κνλνκεξή απφθαζή ηεο λα παξαηείλεη ηελ ηζρχ ηεο ζχκβαζεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα δπν (2) 

αθφκε κελψλ ζε πεξίπησζε κε εμάληιεζεο ησλ πνζνηήησλ. 

Νεξαηηέξσ παξάηαζε γίλεηαη κφλν κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνκεζεπηή. Μη παξαηάζεηο ζα γίλνληαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο 

θαη ηηκέο θαη ε ζπλνιηθή ηνπο δηάξθεηα δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην έλα (1) έηνο. 

Ε ζχκβαζε ζα ηζρχεη κέρξη ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ. 

Ε παξνχζα ζχκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθφπηεηαη κνλνκεξψο απφ ηελ εληνινδφρν Ρπεξεζία ή λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε θνηλή 

ζπκθσλία ησλ δχν κεξψλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζχκβαζε ζηα πιαίζηα ησλ Ρπεξεζηψλ ηνπ Γιιεληθνχ Δεκνζίνπ κε 

ζπκθεξφκελνπο φξνπο γηα φκνην πξντφλ-ππεξεζία ή αλ ηεζνχλ ζε ηζρχ λένη Κφκνη-Δηαηάμεηο-Μδεγίεο γηα ην πξντφλ-

ππεξεζία. 

ΆΞΘΞΜ 10 : Πξνπνπνίεζε Οχκβαζεο  

Ε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, κφλν θαηφπηλ 

έγγξαθεο ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Κ.4412/2016. 

ΆΞΘΞΜ 11 : Γλζηάζεηο - Νξνζθπγέο  

Οχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Κ. 4412/2016: 

ΆΞΘΞΜ 12 : Ννηληθέο Ξήηξεο  

Γθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κ.4412/2016, ν Νξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα 

πξνθχςεη ζην Κνζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Δηεζλνχο Οχκβαζεο Γξγαζίαο 

απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. 

ΆΞΘΞΜ 13 : Γρεκχζεηα – Οπγθξνχζεηο Οπκθεξφλησλ  

Πν Κνζνθνκείν, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν, 

απαηηεί Γρεκχζεηα, φπσο νξίδεηαη ζηo άξζξν 21 ηνπ Κ.4412/2016, θαζψο δίλεη έκθαζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

ίδηνπ λφκνπ, πεξί ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

ΆΞΘΞΜ 14 : Γθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 2 ηνπ Κ. 4736/2020  

Απφ ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2021 νη θνξείο ηεο Γεληθήο Ηπβέξλεζεο, φπσο νξίδεηαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

λ. 4270/2014 (Α΄ 143): 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4270%2F2014
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α) απαγνξεχεηαη λα πξνκεζεχνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηα πιαζηηθά πξντφληα κίαο ρξήζεο ηεο παξ. 1, θαζψο θαη ηα 

πξντφληα πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ νμνδηαζπψκελε πιαζηηθή χιε, 

β) ππνρξενχληαη λα πεξηιακβάλνπλ ζηα έγγξαθα ησλ ζπκβάζεσλ, νη νπνίεο θαηαξηίδνληαη δπλάκεη πξνθήξπμεο πνπ 

δεκνζηεχεηαη κεηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία θαη έρνπλ σο αληηθείκελν ηε κίζζσζε ή εθκεηάιιεπζε ή παξνρή ππεξεζηψλ 

ιεηηνπξγίαο θπιηθείσλ, φξν πεξί απαγφξεπζεο ηεο πξνκήζεηαο, ηεο ρξήζεο θαη ηεο δηάζεζεο απφ ηνλ αλάδνρν ηεο ζχκβαζεο 

ησλ πιαζηηθψλ πξντφλησλ κίαο ρξήζεο ηεο παξ. 1, θαζψο θαη ησλ πξντφλησλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ νμνδηαζπψκελε 

πιαζηηθή χιε. 

Ε δηάηαμε ηεο πεξ. α΄ δελ θαηαιακβάλεη ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ησλ νπνίσλ ε δηαδηθαζία αλάζεζεο έρεη εθθηλήζεη πξηλ ηελ 

1ε Φεβξνπαξίνπ 2021. 
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ΜΓΡΟ Γ: ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΆΞΘΞΜ 15 : Γεληθέο Νξνδηαγξαθέο - Γίδε - Ννζφηεηεο  

 

ΣΓΥΝΙΚΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ 

α/α ΗΤΔ. ΓΖΔΜΡΟ ΓΖΔΜΟ ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ 

1 11-05-02-0005 
Γάδα Αηκνζηαηηθή 

Απνζηεηξσκέλε 10x20 mm 

Αηκνζηαηηθή γάδα Μμεηδσκέλεο Αλαγελλεκέλεο Ηπηηαξίλεο.-100% 

Μμεηδσκέλε Αλαγελλεκέλε Ηπηηαξίλε 

Κα έρεη αληηκηθξνβηαθή δξάζε ψζηε λα ζπκβάιεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ηνπ θηλδχλνπ ρεηξνπξγηθήο ινίκσμεο. 

Ε αληηκηθξνβηαθή επίδξαζε θαηά νξγαληζκψλ αλζεθηηθψλ ζε 

αληηβηνηηθά λα απνδεηθλχεηαη, είηε απφ θιηληθέο κειέηεο, είηε 

πξνζθνκίδνληαο απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά, είηε επίζεκν θπιιάδην ηνπ 

εξγνζηαζίνπ πνπ λα ην επηβεβαηψλεη. 

Κα ηνπνζεηείηαη θαη λα αθαηξείηαη, ρσξίο λα θνιιάεη ζηα γάληηα λα 

ζθίδεηαη ή λα ζξπκκαηίδεηαη. 

2 11-05-13-0001 
Γάδα Αθηηλνζθηεξή Ρδξφθηιε 

κε ην κέηξν 

Ε απνξξνθεηηθή γάδα βάκβαθνο, λα είλαη χθαζκα βάκβαθνο απιήο 

χθαλζεο πνπ έρεη ππνζηεί πιήξε ιεχθαλζε θαη θάζαξζε 

Ε γάδα ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ ελαξκνληζκέλνπ πξνηχπνπ 

Γ.Κ.14079- 2003 θαη εηδηθφηεξα λα είλαη ηειείσο ιεπθή, άνζκε, 

απαιιαγκέλε απφ θφιιεο, ειαηηψκαηα ηεο χθαλζεο (ζρίζκαηα, 

παξαθάδεο, ζπζζψκαηα θισζηψλ θ.ι.π.) θαη λα κελ παξνπζηάδεη θαηά 

ηφπνπο ξππαξή εκθάληζε απφ νπνηεζδήπνηε νπζία (κεραλέιαην θ. α.). 

Ηισζηέο θαηά ζηήκνλα αλά 10 cm 100+/- 5 Γιάρηζην θνξηίν ζξαχζεο 

ζε Newton αλά 5 εθαηνζηά ζηε δηεχζπλζε ηεο θξφθεο 30 Γιάρηζηε κάδα 

ζε γξακκάξηα αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν 24. Κα θέξεη κηα αθηηλνζθηεξή 

θισζηή αλά 30 εθαηνζηά cm πθάζκαηνο. 

Μη γάδεο ζα πξέπεη λα έρνπλ πιάηνο 90+/-1 εθαηνζηά θαη κήθνο 100+/-

1 κέηξσλ λα είλαη ζπζθεπαζκέλεο ζε παθέηα κε κνξθή αλαδίπισζεο 

(ΔΖΗ-ΔΑΗ) ηνπ ελφο κέηξνπ ή ζε θχιια κε ηε κία δηάζηαζε 90cm.ζε 

απαξαβίαζηε ζπζθεπαζία αλά παθέην. Πα πιηθά ζπζθεπαζίαο δελ πξέπεη 

λα επεξεάδνπλ ην πεξηερφκελν, πξέπεη λα παξέρνπλ πξνζηαζία απφ ηελ 

πγξαζία, ηε ξχπαλζε θαη λα αληέρνπλ ζηε κεηαθνξά. Γπί ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο ζα αλαγξάθνληαη ηα παξαθάησ: α)Πα 

ζηνηρεία ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, β)Πν είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ, γ)Ε 

εκεξνκελία παξαγσγήο, δ)Μ αξηζκφο παξηίδαο, ε)Μη δηαζηάζεηο (κήθνο 

-πιάηνο), δ)Ε έλδεημε ΗΞΑΠΖΗΜ ΓΖΔΜΟ κε αλεμίηειε θφθθηλε κειάλε, ε)Ε 

ζήκαλζε πηζηφηεηαο CE 

Ε ηαπηνπνίεζε ηεο απνξξνθεηηθήο γάδαο βάκβαθνο θαζψο θαη νη 

έιεγρνη λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην ελαξκνληζκέλν πξφηππν ΓΚ 14079-

2003 πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο 

πξνδηαγξαθήο. Μ καθξνζθνπηθφο έιεγρνο γίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή 

παξαιαβήο θαη ζε πνζνζηφ 10% ηεο πξνζθνκηζζείζαο πνζφηεηαο. 
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α/α ΗΤΔ. ΓΖΔΜΡΟ ΓΖΔΜΟ ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ 

3 11-05-13-0002 
Γάδα Απιή Ρδξφθηιε κε ην 

κέηξν  

Ε απνξξνθεηηθή γάδα βάκβαθνο λα είλαη χθαζκα βάκβαθνο απιήο 

χθαλζεο πνπ έρεη ππνζηεί πιήξε ιεχθαλζε θαη θάζαξζε 

Ε γάδα ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ ελαξκνληζκέλνπ πξνηχπνπ 

Γ.Κ.14079- 2003 θαη εηδηθφηεξα λα είλαη ηειείσο ιεπθή, άνζκε, 

απαιιαγκέλε απφ θφιιεο, ειαηηψκαηα ηεο χθαλζεο (ζρίζκαηα, 

παξαθάδεο, ζπζζψκαηα θισζηψλ θ.ι.π.) θαη λα κελ παξνπζηάδεη θαηά 

ηφπνπο ξππαξή εκθάληζε απφ νπνηεζδήπνηε νπζίεο (κεραλέιαην θ. α.). 

Ηισζηέο θαηά ζηήκνλα αλά 10 cm 100+/- 5 Γιάρηζην θνξηίν ζξαχζεο 

ζε Newton αλά 5 εθαηνζηά ζηε δηεχζπλζε ηεο θξφθεο 30 Γιάρηζηε κάδα 

ζε γξακκάξηα αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν 24 

Μη γάδεο λα έρνπλ πιάηνο 90+/-1 εθαηνζηά θαη κήθνο 100+/-1 κέηξσλ 

ζα λα είλαη ζπζθεπαζκέλεο ζε παθέηα κε κνξθή αλαδίπισζεο(ΔΖΗ-

ΔΑΗ)ηνπ ελφο κέηξνπ ή ζε θχιια κε ηε κία δηάζηαζε 90cm.ζε 

απαξαβίαζηε ζπζθεπαζία αλά παθέην. Πα πιηθά ζπζθεπαζίαο δελ πξέπεη 

λα επεξεάδνπλ ην πεξηερφκελν, πξέπεη λα παξέρνπλ πξνζηαζία απφ ηελ 

πγξαζία, ηε ξχπαλζε θαη λα αληέρνπλ ζηε κεηαθνξά. Γπί ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο λα ζα αλαγξάθνληαη ηα παξαθάησ: α)Πα 

ζηνηρεία ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, β)Πν είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ, γ)Ε 

εκεξνκελία παξαγσγήο, δ)Μ αξηζκφο παξηίδαο, ε)Μη δηαζηάζεηο (κήθνο 

–πιάηνο, δ)Ε έλδεημε ΗΞΑΠΖΗΜ ΓΖΔΜΟ κε αλεμίηειε θφθθηλε κειάλε, ε)Ε 

ζήκαλζε πηζηφηεηαο CE 

Ε ηαπηνπνίεζε ηεο απνξξνθεηηθήο γάδαο βάκβαθνο θαζψο θαη νη 

έιεγρνη ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην ελαξκνληζκέλν πξφηππν ΓΚ 14079-

2003 πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο 

πξνδηαγξαθήο. Μ καθξνζθνπηθφο έιεγρνο γίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή 

παξαιαβήο θαη ζε πνζνζηφ 10% ηεο πξνζθνκηζζείζαο πνζφηεηαο. 

4 11-05-03-0001 ΓΑΔΑ ΓΓΗΑΡΙΑΠΤΚ 10X10cm 
Γάδα βαδειηλνχρα εηδηθή γηα εγθαχκαηα 1νπ,2νπ,3νπ βαζκνχ 10X10cm ± 

1cm  

5  ΓΑΔΑ ΓΓΗΑΡΙΑΠΤΚ 10X10cm 
Γάδα βαδειηλνχρα εηδηθή γηα εγθαχκαηα 1νπ,2νπ,3νπ βαζκνχ 10X10cm ± 

1cm, με ανηιβιοηική οςζία 

ΑΔΑ: 6Ε884690ΒΟ-9ΞΛ



21PROC009273249 2021-09-28 
 

 

 

Γ. Κ. ΆΙΦΖΟΟΑΟ - ΟΡΚΜΝΠΖΗΜΟ ΝΞΜΓΖΞΜΟ  ΑΚΜΖΗΠΜΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΟ  ΓΖΑ ΠΕΚ ΝΞΜΙΕΘΓΖΑ ΖΑΠΞΖΗΕΟ ΓΑΔΑΟ  
Οειίδα 14 απφ 21 

 

α/α ΗΤΔ. ΓΖΔΜΡΟ ΓΖΔΜΟ ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ 

6 11-05-14-0001 

ΓΑΔΑ ΘΑΝΑΞΜΠΜΙΖΑΟ ΙΕ 

ΑΝΜΟΠΓΖΞΤΙΓΚΕ 8- ΝΘΕ 

ΑΗΠΖΚΜΟΗΖΓΞΕ  

40x40 

Μη γάδεο ιαπαξνηνκίαο λα θαηαζθεπάδνληαη απφ θχιια πθάζκαηνο 

γάδαο βακβαθεξήο απνξξνθεηηθήο. 

Ε απνξξνθεηηθή γάδα βάκβαθνο, είλαη χθαζκα βάκβαθνο απιήο 

χθαλζεο πνπ έρεη ππνζηεί πιήξε ιεχθαλζε θαη θάζαξζε 

Ε γάδα ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ ελαξκνληζκέλνπ πξνηχπνπ 

Γ.Κ.14079- 2003 θαη εηδηθφηεξα λα είλαη ηειείσο ιεπθή, άνζκε, 

απαιιαγκέλε απφ θφιιεο, ειαηηψκαηα ηεο χθαλζεο (ζρίζκαηα, 

παξαθάδεο, ζπζζψκαηα θισζηψλ θ.ι.π.) θαη λα κελ παξνπζηάδεη θαηά 

ηφπνπο ξππαξή εκθάληζε απφ νπνηεζδήπνηε νπζία (κεραλέιαην θ. α.). 

Ηισζηέο θαηά ζηήκνλα αλά 10 cm 100+/- 5 Γιάρηζην θνξηίν ζξαχζεο 

ζε Newton αλά 5 εθαηνζηά ζηε δηεχζπλζε ηεο θξφθεο 30 Γιάρηζηε κάδα 

ζε γξακκάξηα αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν 24 

Ε ηαπηνπνίεζε ηεο απνξξνθεηηθήο γάδαο βάκβαθνο θαζψο θαη νη 

έιεγρνη ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην ελαξκνληζκέλν πξφηππν ΓΚ 14079-

2003 πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο 

πξνδηαγξαθήο. Μ καθξνζθνπηθφο έιεγρνο γίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή 

παξαιαβήο θαη ζε πνζνζηφ 10% ηεο πξνζθνκηζζείζαο πνζφηεηαο. 

Πν χθαζκα λα θέξεη κία αθηηλνζθηεξή θισζηή αλά θχιιν, ε νπνία ζα 

είλαη πθαζκέλε ή θνιιεκέλε. Πα θχιια γάδαο ζα πξέπεη λα είλαη 

γαδσκέλα πεξηκεηξηθά θαη ρηαζηί θαη λα κελ έρνπλ θαζφινπ μέθηηα. Θα 

θέξνπλ πθαζκάηηλν βξφγρν κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 15 εθαηνζηψλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα απηνχ γαδσκέλε αθηηλνζθηεξή βαξηνχρα ηαηλία, ηνπιάρηζηνλ 3 

εθαηνζηψλ κήθνπο θαη ηνπιάρηζηνλ ελφο εθαηνζηνχ πιάηνπο. (Ιήθνο-

πιάηνο Δίπιεο 40ρ40 8πιε) 

ΑΔΑ: 6Ε884690ΒΟ-9ΞΛ
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Γ. Κ. ΆΙΦΖΟΟΑΟ - ΟΡΚΜΝΠΖΗΜΟ ΝΞΜΓΖΞΜΟ  ΑΚΜΖΗΠΜΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΟ  ΓΖΑ ΠΕΚ ΝΞΜΙΕΘΓΖΑ ΖΑΠΞΖΗΕΟ ΓΑΔΑΟ  
Οειίδα 15 απφ 21 

 

α/α ΗΤΔ. ΓΖΔΜΡΟ ΓΖΔΜΟ ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ 

7 11-05-04-0002 

ΓΑΔΑ ΙΕ ΑΝΜΟΠΓΖΞΤΙΓΚΕ 

8PLY 10X20 ΑΝΘΕ ΓΠΜΖΙΕ 

ΔΖΝΘΤΙΓΚΕ 

ΓΑΔΑ ΔΖΝΘΤΙΓΚΕ, ΑΝΘΕ , Ρδξφθηιε, αξίζηεο πνηφηεηαο, 100% βακβάθη 

πςειψλ ρεηξνπξγηθψλ πξνδηαγξαθψλ. Ε ππφ πξνκήζεηα γάδα λα 

πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο Γιιεληθήο θαη Γπξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο θαη 

λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ην ελαξκνληζκέλν πξφηππν ΓΚ 

14079: 2003. Κα είλαη ηειείσο ιεπθή, άνζκε, απαιιαγκέλε απφ θφιιεο, 

ειαηηψκαηα ηεο χθαλζεο (ζρηζίκαηα, παξαθαζάδεο ζπζζσκαηψκαηα 

θισζηψλ θ.ηι.) απφ ρεκηθέο νπζίεο (ζεηνχρα ή ρισξηνχρα θαηάινηπα) 

θαη λα κελ είλαη θαηά ηφπνπο ξππαξή απφ νπνηεζδήπνηε νπζία 

(κεραλέιαηα θ.η.ι).  

Κα είλαη πςειήο απνξξνθεηηθφηεηαο, άνζκε, ζηδεξσκέλε θαη λα κελ 

είλαη ινμνυθαζκέλε, ελψ ε χθαλζε λα είλαη νξζνγσληζκέλε θαη φρη 

ινμή. Κα είλαη θνκκέλεο ηζνκεηξηθά, ρσξίο μέθηηα, κε κεγάιε εζσηεξηθή 

αλαδίπισζε θαη ην πάρνο ηεο θισζηήο λα είλαη ηζνκεηξηθφ ζε φιε ηελ 

χθαλζε. 

Κα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία εχρξεζηε, αζθαιή θαη πξαθηηθή, ησλ 100 

ηεκαρίσλ αλά παθέην, ζην νπνίν λα αλαγξάθεηαη ε πνζφηεηα ησλ 

ηεκαρίσλ. 

Κα θέξνπλ θσδηθφ παξηίδαο θαη εκεξνκελία παξαγσγήο. Κα είλαη 

ζχκθσλα κε ηελ Γπξσπατθή θαη Γιιεληθή θαξκαθνπνηία θαη λα θέξεη 

ζήκαλζε CE. 

Γπί ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο λα αλαγξάθνληαη ηα παξαθάησ: 

α. Πα ζηνηρεία ηνπ εξγνζηαζίνπ, β. Πν είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ, γ. Ε 

εκεξνκελία παξαγσγήο, δ. Μ αξηζκφο παξηίδαο, ε. Μη δηαζηάζεηο (κήθνο 

θαη πιάηνο), δ. Ε ζήκαλζε πηζηφηεηαο CE. 

ΑΔΑ: 6Ε884690ΒΟ-9ΞΛ
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Γ. Κ. ΆΙΦΖΟΟΑΟ - ΟΡΚΜΝΠΖΗΜΟ ΝΞΜΓΖΞΜΟ  ΑΚΜΖΗΠΜΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΟ  ΓΖΑ ΠΕΚ ΝΞΜΙΕΘΓΖΑ ΖΑΠΞΖΗΕΟ ΓΑΔΑΟ  
Οειίδα 16 απφ 21 

 

α/α ΗΤΔ. ΓΖΔΜΡΟ ΓΖΔΜΟ ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ 

8 11-05-04-0006 

ΓΑΔΑ ΘΑΝΑΞΜΠΜΙΖΑΟ ΙΕ 

ΑΝΜΟΠΓΖΞΤΙΓΚΕ 8- ΝΘΕ 

ΑΗΠΖΚΜΟΗΖΓΞΕ  

10x20 

ΓΑΔΑ ΔΖΝΘΤΙΓΚΕ, ΑΗΠΖΚΜΟΗΖΓΞΕ, πδξφθηιε, αξίζηεο πνηφηεηαο, 100% 

βακβάθη πςειψλ ρεηξνπξγηθψλ πξνδηαγξαθψλ. Κα πιεξνί ηνπο φξνπο 

ηεο Γιιεληθήο θαη Γπξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο θαη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ην ελαξκνληζκέλν πξφηππν ΓΚ 14079: 

2003. Κα είλαη ηειείσο ιεπθή, άνζκε, απαιιαγκέλε απφ θφιιεο, 

ειαηηψκαηα ηεο χθαλζεο (ζρηζίκαηα, παξαθαζάδεο ζπζζσκαηψκαηα 

θισζηψλ θ.ηι.) απφ ρεκηθέο νπζίεο (ζεηνχρα ή ρισξηνχρα θαηάινηπα) 

θαη λα κελ είλαη θαηά ηφπνπο ξππαξή απφ νπνηεζδήπνηε νπζία 

(κεραλέιαηα θ.η.ι).  

Κα είλαη πςειήο απνξξνθεηηθφηεηαο, άνζκε, ζηδεξσκέλε θαη λα κελ 

είλαη ινμνυθαζκέλε.  

Φέξεη βαξηνχρν αθηηλνζθηεξφ λήκα πεξηεθηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 45% 

ζεηηθνχ βαξίνπ πιεγκέλν θαηά κήθνο ηεο γάδαο θαη είλαη νξαηφ αθφκε 

θαη ζε κηθξέο δφζεηο αθηηλνβνιίαο. 

Κα δηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία αζθαιή θαη πξαθηηθή θαη λα θέξεη θσδηθφ 

παξηίδαο θαη εκεξνκελία παξαγσγήο. 

Κα είλαη θνκκέλεο ηζνκεηξηθά ρσξίο μέθηηα κε κεγάιε εζσηεξηθή 

αλαδίπισζε κε νξζνγσληζκέλε θαη φρη ινμή χθαλζε, ελψ ην πάρνο ηεο 

θισζηήο λα είλαη ηζνκεηξηθφ ζε φιε ηελ χθαλζε. 

Ε ζπζθεπαζία λα είλαη εχρξεζηε 100 ηεκάρηα αλά παθέην, ζην νπνίν λα 

αλαγξάθεηαη ε πνζφηεηα ησλ ηεκαρίσλ. 

Πν πάρνο ηεο λα είλαη ζχκθσλα κε ηελ Γπξσπατθή θαη Γιιεληθή 

θαξκαθνπνηία. 

Γπί ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο αλαγξάθνληαη ηα παξαθάησ: α. Πα 

ζηνηρεία ηνπ εξγνζηαζίνπ, β. Πν είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ, γ. Ε 

εκεξνκελία παξαγσγήο, δ. Μ αξηζκφο παξηίδαο, ε. Μη δηαζηάζεηο (κήθνο 

θαη πιάηνο), δ. Ε ζήκαλζε πηζηφηεηαο CE. 

ΑΔΑ: 6Ε884690ΒΟ-9ΞΛ
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Γ. Κ. ΆΙΦΖΟΟΑΟ - ΟΡΚΜΝΠΖΗΜΟ ΝΞΜΓΖΞΜΟ  ΑΚΜΖΗΠΜΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΟ  ΓΖΑ ΠΕΚ ΝΞΜΙΕΘΓΖΑ ΖΑΠΞΖΗΕΟ ΓΑΔΑΟ  
Οειίδα 17 απφ 21 

 

α/α ΗΤΔ. ΓΖΔΜΡΟ ΓΖΔΜΟ ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ 

9  
ΠΜΘΡΝΖΑ ΓΑΔΑΟ 

ΑΗΠΖΚΜΟΗΖΓΞΑ 

Πα ηνιχπηα γάδαο λα θαηαζθεπάδνληαη απφ χθαζκα γάδαο φπσο ε 

βακβαθεξή απνξξνθεηηθή γάδα: 

Ε απνξξνθεηηθή γάδα βάκβαθνο, είλαη χθαζκα βάκβαθνο απιήο 

χθαλζεο πνπ έρεη ππνζηεί πιήξε ιεχθαλζε θαη θάζαξζε 

Ε γάδα ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ ελαξκνληζκέλνπ πξνηχπνπ 

Γ.Κ.14079- 2003 θαη εηδηθφηεξα λα είλαη ηειείσο ιεπθή, άνζκε, 

απαιιαγκέλε απφ θφιιεο, ειαηηψκαηα ηεο χθαλζεο (ζρίζκαηα, 

παξαθάδεο, ζπζζψκαηα θισζηψλ θ.ι.π.) θαη λα κελ παξνπζηάδεη θαηά 

ηφπνπο ξππαξή εκθάληζε απφ νπνηεζδήπνηε νπζίεο (κεραλέιαην θ. α.). 

Ηισζηέο θαηά ζηήκνλα αλά 10 cm 100+/- 5 Γιάρηζην θνξηίν ζξαχζεο 

ζε Newton αλά 5 εθαηνζηά ζηε δηεχζπλζε ηεο θξφθεο 30 Γιάρηζηε κάδα 

ζε γξακκάξηα αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν 24 

Πα πιηθά ζπζθεπαζίαο δελ πξέπεη λα επεξεάδνπλ ην πεξηερφκελν, πξέπεη 

λα παξέρνπλ πξνζηαζία απφ ηελ πγξαζία, ηε ξχπαλζε θαη λα αληέρνπλ 

ζηε κεηαθνξά. Γπί ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο λα ζα αλαγξάθνληαη 

ηα παξαθάησ: α)Πα ζηνηρεία ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, β)Πν είδνο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ, γ)Ε εκεξνκελία παξαγσγήο, δ)Μ αξηζκφο παξηίδαο, 

ε)Μη δηαζηάζεηο (κήθνο -πιάηνο), δ)Ε έλδεημε ΗΞΑΠΖΗΜ ΓΖΔΜΟ κε 

αλεμίηειε θφθθηλε κειάλε, ε)Ε ζήκαλζε πηζηφηεηαο CE 

Ε ηαπηνπνίεζε ηεο απνξξνθεηηθήο γάδαο βάκβαθνο θαζψο θαη νη 

έιεγρνη ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην ελαξκνληζκέλν πξφηππν ΓΚ 14079-

2003 πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο 

πξνδηαγξαθήο. Μ καθξνζθνπηθφο έιεγρνο γίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή 

παξαιαβήο θαη ζε πνζνζηφ 10% ηεο πξνζθνκηζζείζαο πνζφηεηαο. 

Γπίζεο ηα ηνιχπηα λα έρνπλ δηπισκέλα εζσηεξηθά άθξα ρσξίο θαζφινπ 

μέθηηα. Κα θέξνπλ αθηηλνζθηεξή θισζηή. 

9.1 11-05-11-0001 8x8 ΔΖΑΟΠΑΟΓΖΟ 8x8 

9.2 11-05-11-0005 40x40 ΔΖΑΟΠΑΟΓΖΟ 40x40 
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ΠΟΟΣΗΣΓ 

Α/Α 
Κωδικόρ 
Δίδοςρ 

Πεπιγπαθή Δίδοςρ 
Σιμή Μονάδορ 
με ΦΠΑ 13% 

Ποζόηηηα 
Αξία με 

ΦΠΑ 13% 

1 11-05-02-0005 
ΓΑΕΑ ΑΗΜΟΣΑΣΗΚΖ ΑΠΟΣΔΗΡΩΜΔΝΖ 
10X20mm 

6,5404 € 70 457,83 € 

2 11-05-13-0001 
ΓΑΕΑ ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΖ ΤΓΡΟΦΗΛΖ (ΜΔ ΣΟ 
ΜΔΣΡΟ). 

0,1083 € 3800 411,54 € 

3 11-05-13-0002 ΓΑΕΑ ΑΠΛΖ ΤΓΡΟΦΗΛΖ (ΜΔ ΣΟ ΜΔΣΡΟ). 0,0974 € 26800 2.610,32 € 

4 11-05-03-0001 ΓΑΕΑ ΔΓΚΑΤΜΑΣΩΝ 10X10 cm 0,1039 € 745 77,41 € 

5 
 

ΓΑΕΑ ΔΓΚΑΤΜΑΣΩΝ 10X10 cm ΜΔ 
ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΖ ΟΤΗΑ 

0,15 € 200 30,00 € 

6 11-05-14-0001 
ΓΑΕΑ ΛΑΠΑΡΟΣΟΜΗΑ ΜΖ 
ΑΠΟΣΔΗΡΩΜΔΝΖ 8-ΠΛΖ X-RAY 40X40cm. 

0,1914 € 8300 1.588,62 € 

7 11-05-04-0002 
ΓΑΕΑ ΜΖ ΑΠΟΣΔΗΡΩΜΔΝΖ  8-ΠΛΖ 
10X20cm 

0,028 € 5000 140,00 € 

8 11-05-04-0006 
ΓΑΕΑ ΜΖ ΑΠΟΣΔΗΡΩΜΔΝΖ  8-ΠΛΖ X-RAY 
10X20cm. 

0,0339 € 3000 101,70 € 

9.1 11-05-11-0001 
ΣΟΛΤΠΗΟ ΓΑΕΑ ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΟ 1,5cm  
(8X8) 

0,0122 € 1500 18,30 € 

9.2 11-05-11-0005 ΣΟΛΤΠΗΟ ΓΑΕΑ ΑΚΣΗΝΟΚΗΔΡΟ 40X40mm 0,0508 € 2000 101,60 € 

ΤΝΟΛΟ ζςμπ. ΦΠΑ 13% 
 

5.537,31 

 

Απαιηείηαι δείγμα. 
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ΜΓΡΟ Δ: ΤΠΓΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (άπθπο 8 Ν.1599/1986) 

 

ΡΝΓΡΘΡΚΕ ΔΕΘΤΟΕ  

(άξζξν 8 Κ.1599/1986) 

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

ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Κ. 1599/1986) 

ΝΞΜΟ(1):  

Μ – Ε Όλνκα:  Γπψλπκν:  

Όλνκα θαη Γπψλπκν 

Ναηέξα:  
 

Όλνκα θαη Γπψλπκν 

Ιεηέξαο: 
 

Εκεξνκελία γέλλεζεο(2):   

Πφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Δειηίνπ 

Παπηφηεηαο: 
 Πει:  

Πφπνο Ηαηνηθίαο:  Μδφο:  Αξηζ.:  Π.Η.:  

Αξ. Πειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Δ/λζε 

Ειεθηξ. 

Παρπδξνκεί

νπ 

(Γmail): 
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Ιε αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 22 ηνπ Κ. 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) Δελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Κ. 4412/2016,δειαδή γηα: 

 Οπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2008/841/ΔΓΡ ηνπ Οπκβνπιίνπ ηεο 24εο Μθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο (EE L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

 Δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη, ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 

ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Γπξσπατθψλ Ηνηλνηήησλ 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/ΔΓΡ ηνπ Οπκβνπιίνπ 

ηεο 22αο Ζνπιίνπ 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, 

 Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Γπξσπατθψλ Ηνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην 

λ.2803/2000 (Α΄ 48),  

 ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, 

αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΔΓΡ ηνπ Οπκβνπιίνπ ηεο 13εο Ζνπλίνπ 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, 

 Κνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Μδεγίαο 2005/60/ΓΗ ηνπ Γπξσπατθνχ Ηνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Οπκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Μθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΓΓ L 309 

ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

 παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Μδεγίαο 

2011/36/ΓΓ ηνπ Γπξσπατθνχ Ηνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Οπκβνπιίνπ 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/ΔΓΡ ηνπ Οπκβνπιίνπ (ΓΓ 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 Ρπνπξγνχ 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 Γπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά κνπ είλαη ……………………………….. κε 

πηζηνπνίεζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα. 
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ε) 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.  

ζ) ζε πεξίπησζε χπαξμεο ειαηησκαηηθνχ πξντφληνο, ζα πξνβψ ζε άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπ κε λέν, πνπ λα πιεξνί 

ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξφζθιεζε.  

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. 

ηα) 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 .  

ηβ) ην ΦΓΗ ή θαηαζηαηηθφ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο είλαη…………………………………………………………………………………………………………  

ηγ) ην ΦΓΗ ή θαηαζηαηηθφ λφκηκήο εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο είλαη  

 

 Εκεξνκελία:  

 

 Μ Δειψλ 

 

 

 (Ρπνγξαθή) 

 

 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Ρπεξεζία 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. Γάλ 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) Οε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

δεινχληα ή ηελ δεινχζα. Download from Diorismos.gr 
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