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ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ
1.1

ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο

Δπσλπκία

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ
«ΚΤΛΗΣΔΗΟ»
ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 2
ΥΗΟ
82132
ΔΛΛΑΓΑ
EL 413
2271350258
22710-44311
promithion@xioshosp.gr

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε
Πφιε
Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο
Υψξα
Κσδηθφο ΝUTS
Σειέθσλν
Φαμ
Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν
Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο
Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL)

ΒΑΛΑΝΗΓΑ ΜΑΡΗΑ
www.xioshosp.gr

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ην ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» είλαη ΝΠΓΓ θαη αλήθεη
ζην Τπνπξγείν Τγείαο.
Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α.
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε παξνρή Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ.
Δθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην είλαη ην Διιεληθφ.
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο
Σελίδα 3

α)
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή
πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε : www.xioshosp.gr θαη κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr
ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ..
β)
Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε : www.promitheus.gov.gr ηνπ
Δ..Ζ.Γ.Ζ.. (πζηεκηθφο αξηζκφο 64812)
γ)
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ δηεχζπλζε: www.xioshosp.gr
δ) H ειεθηξνληθή επηθνηλσλία απαηηεί ηελ ρξήζε εξγαιείσλ θαη ζπζθεπψλ πνπ δελ είλαη γεληθψο δηαζέζηκα.
Ζ απεξηφξηζηε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηα ελ ιφγσ εξγαιεία θαη ζπζθεπέο είλαη δπλαηή
ζηελ δηεχζπλζε (URL) : www.promitheus.gov.gr.

1.2

ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε

Δίδνο δηαδηθαζίαο
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16.

Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο
H δαπάλε γηα ηελ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018,
κε ΚΑΔ 1313θαη ΑΑΜΓ 1267/2018 (ΑΓΑ:Χ3ΦΧ469073-ΣΝ7)
1.3

πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο
είλαη ε πξνκήζεηα ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ γηα ην ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο.
Σν εθηηκψκελν πνζφ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην χςνο ησλ 101.186,85 € ρσξίο ΦΠΑ
θαη 112.497,6 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνλ θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV)
331417000-7 θαη πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Η (Αληηθείκελν ζχκβαζεο & Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
Δηδψλ – Πνζφηεηεο). Οη αλαθεξφκελεο ζην Παξάξηεκα πνζφηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη δχλαηαη λα
απμνκεησζνχλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο, ρσξίο ην Ννζνθνκείν λα ππνρξενχηαη γηα ηελ
παξαγγειία/ πξνκήζεηα απηψλ
Δπηζεκαίλεηαη φηη πξνζθνξέο επηηξέπεηαη λα ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ή γηα
θάζε είδνο ρσξηζηά.
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ή ησλ ζπκβάζεσλ νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο , κε δηθαίσκα
ηξίκελεο παξάηαζεο ή θαη έσο εμαληιήζεσο ησλ πνζνηήησλ.
1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία φπσο ηζρχεη θαη ηηο θαη΄
εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο:
 Σνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
 Σνπ λ. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην
ειιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α'
267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν
2007 -2013»,
Σελίδα 4

 Σνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο
2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
 Σνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, Σπγρσλεύζεηο Ννκηθώλ
Πξνζώπσλ θαη Υπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Τνκέα-Τξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη
ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,
 Σεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο
16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,
 Σνπ λ. 3886/2010 (Α' 173) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζύλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
 Σνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό Σπλέδξην»
 Σνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «Σύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ
Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ…»,
 Σνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ
ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη
άιιεο δηαηάμεηο”,
 Σνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθό θαη
ηνπηθό Τύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
 Σνπ λ. 3469/2006 (Α‟ 131) “Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο”
 Σνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,
 Σνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηδίσο
ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,
 Σνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, Σπγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,
 Σνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,
 Σνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”
 Σν ΠΓ 39/17 «Καλνληζκφο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο αξρήο εμέηαζεο
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ»
- Σελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ππ‟ αξηζκφλ 56902/215//02-06-17 (Β‟
1924) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..).».
- Σελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ππ‟ αξηζκφλ 57654//23-05-17 (Β‟ 1781)
«Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.»
- Σελ απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ, ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ
ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ππ‟αξηζκ. 1191 «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ
ππνινγηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο
Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο
ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ λ. 4412/2016»
 Σνπ Ν.4542/1-6-2018 Ρπζκίζεηο ΔΚΑΠΤ
 Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
(Φ.Δ.Κ. Α‟ 81 /4-4-2005), φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
 Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α‟ 134 /18-6-2007) φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
 Σνλ Ν. 3918/2011 (άξζξα 13,14) (Α΄ 31) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο.
 Σνλ Ν.3846/2010 (άξζξν 24) «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο»
 Σνλ Ν. 3918/2011 (άξζξα 13,14) (Α΄ 31) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο.
 Σν ΦΔΚ 3261/4.12.2014 ηεχρνο Β΄ πεξί εγθξίζεσο ηνπ ΠΠΤΦΤ 2014
 Σν ΦΔΚ 3693/31-12-14 ηεχρνο Β΄πεξί νξηζκνχ θνξέσλ δηελέξγεηαο γηα ηηο πξνκήζεηεο πιηθψλ θαη
ππεξεζηψλ , ηνπ ΠΠΤΦΤ 2014
 Σελ 46/1-2-16 απφθαζε Γηνηθεηή γηα νξηζκφ επηηξνπήο ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
 Σελ έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ αξ.3/11-2-16(ΑΓΑ:6ΦΦ4469073-Ε1Ο) απφθαζε ηνπ
Γ..
 Σηο 4525 θαη 4526/15-11-17 Τπνπξγηθέο απνθάζεηο πεξί παξαηάζεσο ησλ ΠΠΤΦΤ
2011,2012,2013,2014 θαη 2015 (ΦΔΚ4208/1-12-17 η.Β΄)
 Σελ 21/31-8-17(ΑΓΑ:Χ9ΗΡ469073-ΛΔΓ) απφθαζε ηνπ Γ.. πεξί επηθαηξνπνίεζεο ηεο απφθαζεο ηνπ
Γ.. γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
 Σελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε ηελ αξ. 19/19-9-2016 απφθαζε ηνπ
Γ..(ΑΓΑ:7ΧΔΑ469073-5ΥΟ)
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 Σελ 32/3-10-18 απφθαζε ηνπ Γ.. πεξί εγθξίζεσο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ
αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ
ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ
δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά
παξαπάλσ.
1.5

Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ

1.Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 5/11/2018 ϊρα 23:30μ.μ.
2.Ζ δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο, ηελ 9ε Ννεκβξίνπ 2018, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα
12:00π.κ.
3.Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ήηνη 5/11/18 θαη
ψξα 23:30, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο
πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ πζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ
ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηεο Π1/2390/16.10.2013
«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..)».
4. Πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ή ζα πεξηέιζνπλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε έληππε κνξθή ρσξίο λα έρεη
πξνεγεζεί ππνβνιή ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζην ΔΖΓΖ, δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη ζηνπο
απνζηνιείο ηνπο, ζεσξνχκελεο σο νπδέπνηε ππνβιεζείζεο.

5. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ
πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ χζηεκα
(Δ..Ζ.Γ.Ζ.. – Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία
εγγξαθήο ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013
7. H ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ν νπνίνο εμ απηνχ θαη
κφλν ηνπ ιφγνπ δελ αληιεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ζχληαμε θαη
ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε.
8. Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ζα παξαζρεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε
ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.4412/16. Σν Ννζνθνκείν κπνξεί λα παξάζρεη ηηο αλσηέξσ
πιεξνθνξίεο ζπγθεληξσηηθά επί φισλ ησλ ππνβιεζέλησλ αηηεκάησλ
9. Όιεο νη απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ή βεβαηψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ
ππνβάιινληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (πξνζθνξέο θ.ι.π.) ή/θαη θαηά ηελ
ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, δελ ρξεηάδεηαη λα θέξνπλ ζεψξεζε γλεζίνπ
ππνγξαθήο, θαη πξέπεη λα ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην, ήηνη
απφ ην ίδην ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή φηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία απφ
ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν απηήο.
10. Σν λνζνθνκείν δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε θαη δηθαηνχηαη λα ηελ αλαζέζεη ή φρη,
λα καηαηψζεη ή λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε
θαηαβνιήο ακνηβήο ή απνδεκίσζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.
11. Ο πξνζθέξνληεο, εθφζνλ δελ αζθήζνπλ εκπξνζέζκσο έλζηαζε θαηά ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο
ή απηή έρεη απνξξηθζεί, ζεσξείηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο
ηεο θαη δελ δχλαηαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν λα απνθξνχζνπλ, επζέσο
ή εκκέζσο, ηνπο φξνπο απηνχο.
12. Οη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο αλαγξάθνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ηα Παξαξηήκαηά ηεο,
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θαζνξίδνπλ ηηο επηκέξνπο ππνρξεψζεηο ησλ δηαγσληδνκέλσλ-παξφρσλ. Γηα ζέκαηα κε ιεπηνκεξψο
αλαθεξφκελα ζηελ Γηαθήξπμε θαη ηα Παξαξηήκαηά ηεο, ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα ηφζν απφ ην
ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (λνκνζεηήκαηα, Τ.Α. Κ.Τ.Α. θιπ) φζν θαη
απφ ηελ λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηαδηθαζία πξνκεζεηψλ ηνπ ΔΤ φπσο ηζρχεη
θάζε θνξά. Θεσξείηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ γλσξίδνπλ ην ζχλνιν ηνπ
πξναλαθεξφκελνπ πιαηζίνπ θαη φηη δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ άγλνηά ηνπ.
13. Δπηζεκαίλεηαη φηη απαηηνχκελα ζηνηρεία/έγγξαθα/δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε
έληππε κνξθή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ηα Παξαξηήκαηα απηήο,
πξνζθνκίδνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (πξνζσπηθά, ηαρπδξνκηθά ή κε courier) ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
Ννζνθνκείνπ (Γλζε Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΥΗΟ, Σ.Κ.82132) ζην Σκήκα Γξακκαηείαο (πξσηφθνιιν) ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο:
«ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ» (επσλπκία, δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax, e-mail)
«ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ» ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»
«ΦΑΚΔΛΟ (π.ρ. ΔΝΣΤΠΧΝ ΓΗΚΑΗΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ)
ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 64/2018 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 112.497,60€ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ
ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΒΑΔΗ ΣΗΜΖ.
1.6

Γεκνζηόηεηα

Α.Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν
Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ).
Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ
Δ..Ζ.ΓΖ..: http://www.promitheus.gov.gr,
Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) ζα ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα ΥΗΧΣΗΚΖ
ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ
Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ
4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ)
Ζ Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε
(URL) www.xioshosp.gr
Β.Έμνδα δεκνζηεύζεσλ
Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν ζα βαξχλεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή.
1.7

Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη:
α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ 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 Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ
ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη
ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο
β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο,
αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ
γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ
ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο.
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ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
2.1

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα αθφινπζα:
1.Ζ κε αξ. πξση:16067/3-10-18 Πξνθήξπμε ηεο χκβαζεο
2.Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε κε αξ. πξση: 64/2018 κε ηα Παξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο
απηήο :
*Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
*το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+
*το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ
*νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο
πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά
*ην ζρέδην – ππφδεηγκα ηεο ζχκβαζεο
2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη
φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο
ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο.

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν 8 εκέξεο πξηλ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ
δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr , ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. Αηηήκαηα παξνρήο
ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα
νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί
(φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ
εξσηεκάησλ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν1. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε
άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ
εμεηάδνληαη.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη
ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα
ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα
ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ,
β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ αιιαγψλ.
Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία
θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ.
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2.1.4 Γιώζζα
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα
Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε
ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188).
Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ
απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ
ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην
πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί
Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα
ππεξεζία.
Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά
αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν
επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν
έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή
πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί
Γηθεγφξσλ.
Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα - εηαηξηθά ή κε - κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν
κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα πρ αγγιηθή, γαιιηθή θ.ι.π. κφλν εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ
κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη
ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
2.1.5 Δγγπήζεηο
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηεκέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα
εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη
Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε
γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή
κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ ηνπ ε
εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο
εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ.
Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β)
ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ
πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε
κέινο ηεο έλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο
παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο,
ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο
δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο
ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο
εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ
νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ
θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο (παξ. 4, άξζξνπ 72, λ.4412/16).
Η αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδόηεο ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζηώζεη ηελ εγθπξόηεηά ηνπο.
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2.2

Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε
θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε
Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ
απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.
3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη
έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ έλαληη ηεο Α.Α. γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ
απνξξενπζψλ, απφ ηα έγγξαθα ηεο, χκβαζεο, ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο
ζπκθσλίεο, πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο, έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία
πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο
κέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ κειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
χκβαζεο.
4. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο είλαη Έλσζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο,
νπνηαδήπνηε απφ ηα Μέιε ηεο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ
κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα Μέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε
νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ
ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε αξλεηηθή πεξίπησζε, ν
Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε.
2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, χςνπο 2% επί ηνπ
θαζαξνχ πνζνχ ρσξίο ΦΠΑ.
ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε
εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, ήηνη κέρξη 9 Γεθεκβξίνπ 2019 άιισο ε πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα
παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.
2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο
εθηέιεζεο.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά:
α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο
πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη
β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ‟ απηψλ,
θαη
2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα
ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8 δελ
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πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ
νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη
απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
2.2.3.1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο
ιφγνπο :
α) ζπκκεηνρή 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 (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ 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 (ΔΔ L 192 ηεο
31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη,
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ
2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή
ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε 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),
ζη) 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).
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.)θαη
IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ
ζηνπο δηαρεηξηζηέο.
ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟
ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ηηο πεξηπηψζεηο ζπλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ
ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά
ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
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Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζη) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε
απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε από ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε
απόθαζε.
2.2.3.2. Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή
λνκνζεζία ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη
αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ
αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ,
θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ
γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο
2.2.3.3. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,
(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε
αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ
θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ
θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα
γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,
(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,
δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ
κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ.
4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο
ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,
(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη
γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη
απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη
θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο,
(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ,
γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ
θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκέλα ν ελ
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ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα
κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο
Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ε) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε
απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε από ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνύ γεγνλόηνο.
2.2.3.4 Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο
ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ,
είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο
2.2.3.5 Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ
έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ
(απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε
ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο.
Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο.
Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε
εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί
λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ
απφθαζε.
2.2.3.6. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.
4412/2016.
2.2.3.7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74
ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.
Κξηηήξηα Δπηινγήο
2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο απαηηείηαη λα
αζθνύλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Οη
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζε έλα από ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ ηεξνύληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο
ή λα ηθαλνπνηνύλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ.
4412/2016. Σηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνύ
Οηθνλνκηθνύ Φώξνπ (Δ.Ο.Φ) ή ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε ΣΓΣ, ή ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ
εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε
ζέκαηα δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην.
2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ/ δειψλνπλ κέζν γεληθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ
ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ηνπιάρηζηνλ 100.000€ θαζψο θαη αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη επαγγεικαηηθψλ
θηλδχλσλ πνζνχ 50.000€
2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη
νηθνλνκηθνί θνξείο
α) λα δηαζέηνπλ/δειψζνπλ απαξαηηήησο πειαηνιφγην ησλ πξνζθεξνκέλσλ ζπζηεκάησλ πνπ λα
πεξηιακβάλεη θαη Γεκφζηα Ννζνθνκεία, ζηα νπνία έρεη γίλεη εγθαηάζηαζή ηνπο ηελ ηειεπηαία ηξηεηία
2.2.7

Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ]
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Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη φπνπ
απαηηείηαη κε ηα αληίζηνηρα πξφηππα.
2.2.8 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.8.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο
θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο
δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 Σππνπνηεκέλν
Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ
παξνχζα Παξάξηεκα ΗI, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ.
1599/1986.
Σν ΣΔΤΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α
ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ: ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ). Σν ΣΔΤΓ ζε
επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΖΤ (www.eaadhsy.gr ) θαη
(www.hsppa.gr ).
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζην κέξνο ΙV (Κξηηήξηα Δπηινγήο) ηνπ ΣΔΤΓ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα
ζπκπιεξώζνπλ ΜΟΝΟΝ ηελ Δλόηεηα α (Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο), ρσξίο λα
ππνρξενύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ ελ ιόγσ Μέξνπο
2.2.8.2 Απνδεηθηηθά κέζα - (Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο-Πξνζσξηλνύ Αλαδόρνπ)
Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο
νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ
ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ
άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ
θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο
πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο
Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο,
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε
εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ
79 παξ. 4 λ. 4412/2016
Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη
απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή
ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν
πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο
αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή
ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα
αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν,
β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή
ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο α)σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη β)σο πξνο ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο)θαη ππεχζπλε
δήισζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ αλαθνηηθά κε ηνπο Οξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο
νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο
Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη δελ
ηεινχλ ππό πηώρεπζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή όηη δελ έρνπλ ππαρζεί
ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Σν
πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ
ην νηθείν Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ
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εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο
θάζε θνξά ηζρχνπλ. Σα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε
ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε.
Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο
ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην
έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο
2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα
αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε
βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη
δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ
θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε
β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4.
Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ
θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ
ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ.
γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.3.2γ ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθό απφ ηε Γηεχζπλζε
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ
νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα
δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.
Αλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο πξνζθνξάο ε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο
Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ δελ δχλαηαη λα εθδψζεη ην αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθφ ιφγσ κε
νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΟΠ-ΔΠΔ, εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ αξ. 80 ηνπ Ν. 4412/2016 πνπ πξνβιέπνπλ αληηθαηάζηαζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ κε
έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε
δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο
ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
δ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.7. ππεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ έρεη
εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016.
B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ άζθεζε
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο
κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν
πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ
ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.
Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν
Δπηκειεηήξην.
Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 νη
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα
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βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ
νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν έγγξαθν.
Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ
θαηάινγν ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο νξζνπαηδηθψλ πιηθψλ πνπ λα πεξηιακβάλεη θαη
Γεκφζηα Ννζνθνκεία ηελ ηειεπηαία ηξηεηία
Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα ελ ηζρχ ζρεηηθά
πηζηνπνηεηηθά.
Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη
λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ..
ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ
έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ,
ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
(λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ.
Β.7. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ
ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ
εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ
πηζηνπνίεζεο.
ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.
Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην
πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ
αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ
ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.
Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα
εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.

2.3

Κξηηήξηα Αλάζεζεο

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο .
Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο.

2.4

Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ
πξνκήζεηα εηδψλ ή γηα θάζε είδνο ρσξηζηά αιιά ζην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο.
Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο
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Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ςεθηαθά
είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο,
θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
2.4.2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα
δηαθήξπμε (άξζξν 1.5), ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην
λ.4412/2016 , ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ 2677/Β –
21.10.13) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)».
2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 6 ηεο σο άλσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο
πξνζθνξάο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖΓΖ, ε αλαζέηνπζα
αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο.
2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:
(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν
πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα.
(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο
πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16
. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή
εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή
δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο.
Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο
πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
ηελ αμηνιφγεζή ηεο.
2.4.2.4. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηηο
αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα ην ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά
ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληα ςεθηαθά θαη ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Τα ζηνηρεία
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θόξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγόκελνπ ειεθηξνληθνύ
αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζύζηεκα
παξάγεη ζρεηηθό κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθό αξρείν pdf)
2.4.2.5. Ο ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ πζηήκαηνο,
φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:
Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ
απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην,
θέξνπλ νξαηή κε θξππηνγξαθεκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή ζθιεξήο απνζήθεπζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη
ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.
Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη ζηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
Δληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη
δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ Α.Α θαη ζε έληππε κνξθή
θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα
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πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά
είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ
ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε
θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille).Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία
θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη
θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία φια ή
νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή
δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1 Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία
πεξηιακβάλνπλ:
α) Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεύζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ
79 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.9.1. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη απνηειεί
αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο (Παξάξηεκα ΗΗ ),είλαη δε αλαξηεκέλν θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή
αξρείνπ doc, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ.
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά , ππνβάιινπλ ην ΣΔΤΓ γηα θάζε
νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. . Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ
εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι
υπογραφι.
β) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνπ πξνζθνκίδεηαη θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηόηππν) εληόο ηξηώλ
(3) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/16 θαη
ηηο παξαγξάθνπο 2.1.5. θαη 2.2.2 ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο.
2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά (ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε) ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην Παξάξηεκα Η πεξηγξάθνληαο
αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα
θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε
βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φια . ηα δηθαηνινγεηηθά,
ζηνηρεία, βεβαηψζεηο, δειψζεηο, ππεχζπλεο δειψζεηο, εγρεηξίδηα, θχιια ζπκκφξθσζεο, θπιιάδηα,
πηζηνπνηεηηθά θιπ) πνπ ηπρφλ αλαθέξνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
2.4.3.3.
α. Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 2.4.2.5. κε ηνλ νπνίν ζα πξνζθνκίδνληαη ηα ζηνηρεία
ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» θαη ζε έληππε κνξθή, πεξηέρεη δηαβηβαζηηθφ
έγγξαθν ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα είλαη ζπξξακκέλα
θαη αξηζκεκέλα θαηά θχιιν κε ζπλερή αξίζκεζε.
ε πεξίπησζε πνπ ηα έληππα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ λα
ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα (νκνίσο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν), κε ηελ
ζπκπιεξσκαηηθή έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θαθέινπ.
β. ηα πεξηερφκελα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά
ζηνηρεία. Σπρφλ εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ φπσο «δσξεά, δσξεάλ
θ.ά.») απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο.
γ. Σα ηπρφλ ειεθηξνληθά ππνβαιιφκελα ηερληθά θπιιάδηα (Prospectus), πνπ δχλαηαη λα ππνβάιινληαη ζηελ
ειιεληθή ή άιιε γιψζζα (Ν. 4412/16 άξζξν 92), ζα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν/εθδφηε ηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη, επί πνηλή απφξξηςεο,
απφ Τπεχζπλε Γήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη
πξνδηαγξαθέο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ησλ ελ ιφγσ θπιιαδίσλ ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ
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θπιιαδίσλ (Prospectus) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ/εθδφηε ή φηη είλαη ηα επίζεκα ηερληθά θπιιάδηα
(Prospectus), ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ/εθδφηε. Σα αλσηέξσ ηερληθά θπιιάδηα επεηδή είλαη ςεθηαθά
ππνγεγξακκέλα είηε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν, είηε απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα βάζεη ηεο αλσηέξσ Τ.Γ.,
εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζήο ηνπο ζε έληππε κνξθή.
2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ
πξνζθνξώλ
Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 2.3.1.
ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ
ππνςήθηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε
εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο. ηελ
ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά
θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα.
[Αλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα απνηππσζεί αλαιπηηθά ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ν πξνζθέξσλ
ζα επηζπλάςεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ην ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο ζε
κνξθή pdf]
Καζψο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, έρεη απνηππσζεί έκκεζα ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ
ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ, ζε κνξθή pdf,
ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε.
Οη ηηκέο δίλνληαη ζε Δπξψ.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ
ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.(παξ.5 πεξ.α΄ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Ν.4412/16)
Δηδηθφηεξα:
α) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσο ηεο
αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ επηβάιιεηαη ( άξζξν 4 ηνπ Ν. 4013/2011 φπσο ηζρχεη)
β) Υαξηφζεκν 3% επί ηεο θξάηεζεο ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ θαη ΟΓΑ 20% επί ηεο θξάηεζεο ηνπ ραξηνζήκνπ.
γ) Κξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.) ζχκθσλα κε ηελ Κ.Τ.
κε αξηζκ. 1191/14-3-2017/ΦΔΚ 151/Α/94, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη).
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη
απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη
απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ηηκή πνπ ζα εηζαρζεί ζην ύζηεκα (ΔΗΓΗ) ζα είλαη ε ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α.
γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, ελώ ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ ζα ππνβάιινπλ νη
ππνςήθηνη ειεθηξνληθά ζε κνξθή pdf ζα αλαγξάθεηαη (ρσξίο θαη κε Φ.Π.Α.) ε ηηκή θαη΄είδνο (αλαιπηηθά)
θαη ε ζπλνιηθή ηηκή.
Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη
ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε
ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο.
Δπίζεο ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε
φπνπ ζα δειψλεηαη πνηα είλαη ε ηηκή ηεο ηειεπηαίαο θαηαρψξεζεο ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηεο ΔΠΤ ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο αλαθέξνληαο ηνλ ζρεηηθφ θσδηθφ παξαηεξεηεξίνπ. ηελ πεξίπησζε
πνπ είδνο/ε δελ είλαη θαηαρσξεκέλν/α ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηεο ΔΠΤ ζα ππνβιεζεί ππεχζπλε δήισζε
ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε φηη δελ ππάξρεη ην είδνο θαηαρσξεκέλν ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ ηε
ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, κε πνηλή απόξξηςεο.
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 12 κελψλ απφ
ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ .
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Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή,
πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην
φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα.
Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα
απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά
πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ
πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ
νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε
φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο.
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ,
απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά:
α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο),
2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2
(Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο,
β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή
δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε
θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο,
γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο
πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1.
ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016,
δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,
ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο
Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4
ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο
θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.
δ) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,
ε) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο
δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο.
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1

Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ
θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα:
Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά»
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1.5 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο..
Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ εκεξνκελία θαη
ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή
Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο», θαηά ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή
Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, αλά ζηάδην, θάζε πξνζθέξσλ πνπ ζπλερίδεη ζε επφκελν ζηάδην
απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ
πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα
έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016.
3.1.2 Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ-Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξώλ
Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ
αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά
ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. Δηδηθφηεξα:
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μζλθ του οργάνου.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω.
Για τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να
ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο υποβάλλεται ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ.
Σα απνηειέζκαηα ησλ ελ ιόγσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» & «Σερληθή Πξνζθνξά»
επηθπξώλνληαη κε απόθαζε ηνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία
θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο
ΔΗΓΗ, ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή,
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο παξνύζαο.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν. Εάν
οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα
αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται
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αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό υποβάλλεται ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ
Σα απνηειέζκαηα ηνπ ελ ιόγσ ζηαδίνπ («Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά») επηθπξώλνληαη κε απόθαζε ηνπ
απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο, κέζσ ηεο
ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ, ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο ελ
ιόγσ απόθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο
παξνύζαο

3.2

Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ-Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθώλ
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή πξφζθιεζε
κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ
αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δώδεθα (12) εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν
2.2.9.2. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ
ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ
παξαγξάθσλ 2.2.4 -2.2.8 απηήο.
Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), ειεθηξνληθά
κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηώλ
(3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ
ειεθηξνληθή ππνγξαθή.
Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο ηνπο θαη
απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ‟ απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε.
Αλ κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη
δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ
πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ζρεηηθήο έγγξαθεο, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα
παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη‟ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.
Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
θαηαηέζεθαλ.
Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ , 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, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ:
i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
ii) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή
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iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη
νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα
πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,
ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο
πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο
φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (νςηγελείο
κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή
πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο
ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζύληαμε πξαθηηθνύ απφ ηελ
Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο
είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο.
3.3

Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο
δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή
πξνζθνξά, (βάζεη άξζξνπ 100 ηνπ λ. 4412/2016), ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 105 ηνπ Ν.
4412/2016.
Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη
εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη :
α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο
βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο
αλαζηνιψλ επί απηψλ,
β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβάιεη
επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.8.2.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο
πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ
έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα
πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή
ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ
ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ζχκθσλα κε ην θξηηήξην
θαηαθχξσζεο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε
δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξηπη. β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ.4412/16
3.4

Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο – Πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία

Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη ή
είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά
παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. ε
πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο
πξνζθπγήο είλαη:
(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ
θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή
(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο
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γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα
ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15)
εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο
Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ
ΔΖΓΖ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε
«Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ
Portable Document Format (PDF), ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016 ζην άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη
ζην άξζξν 7 ηεο κε αξηζκ. 56902/215 Τ.Α..
Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο
ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή
αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 364 ηνπ λ. 4412/2016. Καηά ηα ινηπά, ε
άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ
δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016.
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΖΓΖ:
• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α ηνπ
πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016.
• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β ηνπ
πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ
ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ
ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή
ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο
πξνζθπγήο.
Οη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο απφ ηελ
ΑΔΠΠ. Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ
βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ησλ
εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ.
Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο
θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν
αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά.
3.5

Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο
αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη 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 παξάιεηςε.
4.ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
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4.1

Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο)

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72
παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο
ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα
αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο
ζρεηηθήο ζχκβαζεο
Υξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο: Έλα κήλα κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνκήζεηαο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ
φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή
εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή
εηδηθφηεξα νξίδεη.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή
παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο
παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ηεο εγγχεζεο
γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.
4.2

πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.
4.3

Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ
δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ
δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο
θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.
4.4

Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη
θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ
4.5

Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε
ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ:
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ.
4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.
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5.
5.1

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Σξόπνο πιεξσκήο

5.1.1. Ζ πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηκεκαηηθά κε έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο κεηά
ηελ εθηέιεζε θάζε παξαγγειίαο θαη ηελ δηελέξγεηα πνζνηηθήο-πνηνηηθήο παξαιαβήο, εληφο πξνζεζκίαο
εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηνπ ηηκνινγίνπ.
5.1.2 Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (παξ. 4 , άξζξνπ 200 λ.4412/16) θαζψο θαη θάζε άιινπ
δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ
πιεξσκή γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
5.1.3. ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ
πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:
α) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο
αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη).
β) Υαξηφζεκν 3% επί ηεο θξάηεζεο ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. θαη ΟΓΑ 20% επί ηεο θξάηεζεο ηνπ ραξηνζήκνπ.
γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο θάζε αξρηθήο, ηξνπνπνηεηηθήο ή
ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο, πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ, ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ
Πξνζθπγψλ (ΦΔΚ Β 969/22-3-2017).
δ) Υαξηφζεκν 3% επί ηεο θξάηεζεο ηεο Α.Δ.Π.Π. θαη ΟΓΑ 20% επί ηεο θξάηεζεο ηνπ ραξηνζήκνπ.
ε) Κξάηεζε 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 3580/2007.
Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (Ν.
2283/94, ΦΔΚ 151/Α/94, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη).
Όια ηα ηηκήκαηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο ρσξίο ΦΠΑ), παξακέλνπλ ζηαζεξά
θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηε ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο
πξνκήζεηαο.

5.2

Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο

5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο (άξζξν 203 ηνπ λ. 4412/2016) απφ ηε ζχκβαζε θαη
απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά
πιηθά ή δελ επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν ηπρφλ παξάηαζεο πνπ
ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016 .
Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ:
α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε.
β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο
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 εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκφο ηνπ
αλαδφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
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5.2.2. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη
ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο ηπρφλ παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16,
επηβάιιεηαη πξφζηηκν (άξζξν 207 ηνπ λ. 4412/2016) 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ
παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.
Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ,
ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ
παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο
απηψλ.
Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή
αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα
ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο
θφξησζεο - παξάδνζεο.
5.3

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, λα ππνβάιεη πξνζθπγή
ζχκθσλα κε ην άξζξν 205 ηνπ λ.4412/16
Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ
άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4.
(Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ
απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην
απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή.

6.
6.1

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ
Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ

6.1.1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά, θαηφπηλ έγγξαθεο παξαγγειίαο κέζα ζηνλ ρξφλν
παξάδνζεο πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε ζηηο απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ζην ρψξν πνπ ζα ηνπο
ππνδεηρζεί απφ ην γξαθείν Γηαρείξηζεο, ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, κε έμνδα, επζχλε θαη
κέξηκλα ηνπ ηδίνπ.
Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηξηψλ εξγαζίκσλ εκεξώλ απφ ηελ εκεξνκελία
απνζηνιήο ζηνλ πξνκεζεπηή ηεο αλσηέξσ εγγξάθνπ παξαγγειίαο απφ ην λνζνθνκείν, απφ αξκφδηα
επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο πνπ ζα ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζα εθδίδεη ζρεηηθά
πξσηφθνιια παξαιαβήο.
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε
πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη
αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε
παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016.
6.1.2. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ
ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη
έθπησηνο.
6.1.3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε
ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην
πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.
Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη
ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε
εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο
πξνζθνκίζηεθε.
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Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα άξζξα 206, 207 ηνπ λ.4412/16.
6.2

Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ

6.2.1. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ
ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ θαη ην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο παξνχζαο (ζρέδην ζχκβαζεο). Καηά ηελ δηαδηθαζία
παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα
παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.
Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.
Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια (καθξνζθνπηθφ –
νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο ησλ πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ
άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16.
Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο) θνηλνπνηνχληαη
ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο.
Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε βάζε ηνπο
ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα
επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ αλάδνρν.
Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ
απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄εθεζε
ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε
απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο, κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ
208 ηνπ Ν.4412/16.
Σν απνηέιεζκα ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε.
Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηα
απνηειέζκαηα ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο.
6.2.2. Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ
επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε
απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε
ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη
ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη
δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή
ηνπ αλαδφρνπ.
Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ,
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε
απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα
κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ
παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο
άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια.
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ
πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ
6.3

Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ ειέγρνπ ζην
εμσηεξηθό

Βάζεη άξζξσλ 210 έσο 212 ηνπ λ.4412/16.
6.4

Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε

6.4.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε
απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα
εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή.
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6.4.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο
ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.Αλ ν αλάδνρνο δελ
αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν
ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
6.4.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3
ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016.
6.5

Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο

Δθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, ε απνζηνιή δεηγκάησλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 214
ηνπ λ. 4412/2016 γηα ηα ππφ πξνκήζεηα είδε ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί άκεζα. Ζ αμία ησλ
δεηγκάησλ θαη αληηδεηγκάησλ πνπ ζα ιακβάλνληαη απφ ηηο Δπηηξνπέο παξαιαβήο ή αμηνιφγεζεο, βαξχλεη
ηνπο πξνκεζεπηέο θαη δελ θαηαβάιιεηαη.

Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ
ΠΟΟΣΗΣΔ

&

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ
Α. ΑΚΟΡΛΑΣΤΛΚΕΣ ΓΟΝΑΤΟΣ
Α1. ΟΛΛΚΘ ΑΚΟΡΛΑΣΤΛΚΘ ΓΟΝΑΤΟΣ
ΜΕ ΤΣΛΜΕΝΤΟ ΜΕ ΔΛΑΤΘΘΣΘ ΟΡΛΣΚΛΟΥ
ΧΛΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (CR)
Α1.1 Μθριαία πρόκεςθ ανατομικι
διακζςιμθ ςε τουλάχιςτον 5 μεγζκθ και
κνθμιαία πρόκεςθ αναλόγων μεγεκϊν
ςυμβατι για χριςθ με τθν
προςφερόμενθ μθριαία πρόκεςθ
κατάλλθλθ για χριςθ με ακρυλικό
τςιμζντο. Ζνκετο πολυαικυλενίου,
διακζςιμο ανάλογα με τισ κνθμιαίεσ
προκζςεισ, ςε τουλάχιςτον 4 φψθ.
Α1.2 Μθριαία πρόκεςθ ανατομικι
διακζςιμθ ςε τουλάχιςτον 5 μεγζκθ και
κνθμιαία πρόκεςθ, αναλόγων μεγεκϊν
ςυμβατι για χριςθ με τθν
προςφερόμενθ μθριαία πρόκεςθ,
κατάλλθλθ για χριςθ με ακρυλικό
τςιμζντο.Ζνκετο πολυαικυλενίου,
διακζςιμο ανάλογα με τισ κνθμιαίεσ
προκζςεισ, ςε τουλάχιςτον 4 φψθ, με
επεξεργαςία υψθλισδιαςταφρωςθσ
(highly crosslink) ι ιςοδφναμθσ που να
εξαςφαλίηει εξαιρετικά χαμθλι φκορά.
Α1.3 Μθριαία πρόκεςθ ανατομικι
διακζςιμθ ςε τουλάχιςτον 5 μεγζκθ και
κνθμιαία πρόκεςθ, αναλόγων μεγεκϊν
ςυμβατι για χριςθ με τθν
προςφερόμενθ μθριαία πρόκεςθ,
κατάλλθλθ για χριςθ με ακρυλικό
τςιμζντο. Ζνκετο πολυαικυλενίου,
διακζςιμο ανάλογα με τισ κνθμιαίεσ
προκζςεισ, ςε τουλάχιςτον 4 φψθ.
Σχεδιαςμόσ μθριαίου ςτοιχείου και
πολυαικυλενίου για μεγάλθ κάμψθ (high
flex).

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ
ΠΟΟΣΗΣΑ ΦΠΑ

ΣΗ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ (9%17%)

ΤΜΒΑΗ-

ΚΩΔΙΚΟ
ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ

33.4.118
3
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5400,00

5886

Α2. ΟΛΛΚΘ ΑΚΟΡΛΑΣΤΛΚΘ ΓΟΝΑΤΟΣ
ΜΕ ΤΣΛΜΕΝΤΟ ΓΛΑ ΑΡΟΥΣΛΑ ΟΡΛΣΚΛΟΥ
ΧΛΑΣΤΟΥ (posterior stabilized)
Α2.1 Μθριαία πρόκεςθ ανατομικι
διακζςιμθ ςε τουλάχιςτον 5 μεγζκθ και
κνθμιαία πρόκεςθ, αναλόγων μεγεκϊν
ςυμβατι για χριςθ με τθν
προςφερόμενθ μθριαία πρόκεςθ,
κατάλλθλθ για χριςθ με ακρυλικό
τςιμζντο.Ζνκετο πολυαικυλενίου,
διακζςιμο ανάλογα με τισ κνθμιαίεσ
προκζςεισ, ςε τουλάχιςτον 4 φψθ
Α2.2 Μθριαία πρόκεςθ ανατομικι
διακζςιμθ ςε τουλάχιςτον 5 μεγζκθ και
κνθμιαία πρόκεςθ, αναλόγων μεγεκϊν
ςυμβατι για χριςθ με τθν
προςφερόμενθ μθριαία πρόκεςθ,
κατάλλθλθ για χριςθ με ακρυλικό
τςιμζντο.Ζνκετο πολυαικυλενίου, με
επεξεργαςία υψθλισ διαςταφρωςθσ
(highly cross link),ι ιςοδφναμθσ που να
εξαςφαλίηει εξαιρετικά χαμθλι φκορά,
διακζςιμο ανάλογα με τισ κνθμιαίεσ
προκζςεισ, ςε τουλάχιςτον 4 φψθ
Α2.3 Μθριαία πρόκεςθ ανατομικι με
ςχεδιαςμό για μεγάλθ κάμψθ (high flex)
διακζςιμθ ςε τουλάχιςτον 5 μεγζκθ και
κνθμιαία πρόκεςθ, αναλόγων μεγεκϊν
ςυμβατι για χριςθ με τθν
προςφερόμενθ μθριαία πρόκεςθ,
κατάλλθλθ για χριςθ με ακρυλικό
τςιμζντο. Ζνκετο πολυαικυλενίου,
διακζςιμο ανάλογα με τισ κνθμιαίεσ
προκζςεισ, ςε τουλάχιςτον 4 φψθ
Α3. ΟΛΛΚΘ ΑΚΟΡΛΑΣΤΛΚΘ ΓΟΝΑΤΟΣ
ΜΕ ΤΣΛΜΕΝΤΟ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΘ
ΕΡΛΤΕΡΟΥΣΑ ΣΤΟΦΛΚΘ ΚΛΝΘΣΘ
Μθριαία και κνθμιαία πρόκεςθ με
ενςωματωμζνο ι ςυναρμολογοφμενο
μακρφ ςτειλεό για χριςθ με ι χωρίσ
τςιμζντο. Θ μθριαία και θ κνθμιαία
πρόκεςθ να ςυνδζονται μεταξφ τουσ με
κατάλλθλο πφρο και να είναι τφπου
αρκροφμενθσ ςτροφολίςκθςθσ (επιτελεί
ςτροφι και κάμψθ-ζκταςθ) .Δυνατότθτα
για εφαρμογι ςφθνϊν ζςω ι ζξω
διαμερίςματοσ, ι διάφορα φψθ
πολυαικυλενίου ανάλογα με τισ
κνθμιαίεσ προκζςεισ. Στειλεοί για χριςθ
με ι χωρίσ τςιμζντο
ΣΘΜΕΛΩΣΘ: ΣΑ ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΑ

33.4.120
9

1018,80

1110,49

33.5.73-33.5.6633.5.65-33.5.67
1

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ : A1 EΩ
Α3 ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΤΝΟΓΔΤΟΝΣΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ
ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΘΔΗ ΔΠΙΓΟΝΑΣΙΓΑ
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3832,00

4176,88

Β. ΑΚΟΡΛΑΣΤΛΚΕΣ ΛΣΧΛΟΥ
Β.1.ΘΜΛΟΛΛΚΘ ΑΚΟΡΛΑΣΤΛΚΘ ΛΣΧΛΟΥ
ΔΛΡΛΘΣ ΚΛΝΘΣΘΣ ΜΕ ΤΣΛΜΕΝΤΟ
Στειλεόσ μθριαίου με modular κεφαλι,
με ι χωρίσ επικεντρωτζσ για χριςθ με
τςιμζντο ςε 5 τουλάχιςτον μεγζκθ και
μεταλλικι κεφαλι ςε διάφορα
μεγζκθ(τουλάχιςτον από 42 ζωσ 58 ανά
ζνα ζωσ δυο χιλιοςτά).
Β.2. ΘΜΛΟΛΛΚΘ ΑΚΟΡΛΑΣΤΛΚΘ ΛΣΧΛΟΥ
ΔΛΡΛΘΣ ΚΛΝΘΣΘΣ ΧΩΛΣ ΤΣΛΜΕΝΤΟ
Στειλεόσ μθριαίου με modular κεφαλι με
κατάλλθλθ επεξεργαςία ι επικάλυψθ ι
επίςτρωςθ ι οποιοδιποτε ςυνδυαςμό
αυτϊν ςε 8 τουλάχιςτον μεγζκθ και
κατάλλθλθ μεταλλικι κεφαλι ςε
διάφορα μεγζκθ (τουλάχιςτον από 42
ζωσ 58 ανά ζνα ζωσ δφο χιλιοςτά).
Β.3. ΟΛΛΚΘ ΑΚΟΡΛΑΣΤΛΚΘ ΛΣΧΛΟΥ ΜΕ
ΤΣΛΜΕΝΤΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΛΚΘ ΚΕΦΑΛΘ
Στειλεόσ μθριαίου με modular κεφαλι,
κατάλλθλοσ για χριςθ με τςιμζντο με ι
χωρίσ επικεντρωτζσ, με ι χωρίσ κολάρο,
ςε 5 τουλάχιςτον μεγζκθ και 2
τουλάχιςτον offset ανά μζγεκοσ.
Kεφαλζσ μεταλλικζσ 22mm ςε 2
τουλάχιςτον μικθ αυχζνα, 28 και 32 mm
ςε 5 τουλάχιςτον μικθ αυχζνα.
Κυπζλιο πολυαικυλενίου για χριςθ με
ακρυλικό τςιμζντο, με επεξεργαςία
υψθλισ διακλάδωςθσ (highly crosslink) ι
ιςοδφναμθσ που να εξαςφαλίηει
εξαιρετικά χαμθλι φκορά ςε διάφορα
μεγζκθ, κατάλλθλθ για όλα τα μεγζκθ
κεφαλισ που προςφζρονται.
Β.4. ΟΛΛΚΘ ΑΚΟΡΛΑΣΤΛΚΘ ΛΣΧΛΟΥ ΜΕ
ΤΣΛΜΕΝΤΟ ΜΕ ΚΕΑΜΛΚΘ
Στειλεόσ μθριαίου με modular κεφαλι,
κατάλλθλοσ για χριςθ με τςιμζντο με ι
χωρίσ επικεντρωτζσ, με ι χωρίσ κολάρο
ςε 5 τουλάχιςτον μεγζκθ και
τουλάχιςτον 2 offset ανά μζγεκοσ.
Κεφαλζσ κεραμικζσ 28 και 32 mm ςε 3
τουλάχιςτον μικθ αυχζνα.
Κυπζλιο πολυαικυλενίου για χριςθ με
ακρυλικό τςιμζντο, με επεξεργαςία
υψθλισ διακλάδωςθσ (highly crosslink) ι
ιςοδφναμθσ που να εξαςφαλίηει
εξαιρετικά χαμθλι φκορά ςε διάφορα
μεγζκθ, κατάλλθλθ για όλα τα μεγζκθ
κεφαλισ που προςφζρονται.
Β.5. ΟΛΛΚΘ ΑΚΟΡΛΑΣΤΛΚΘ ΛΣΧΛΟΥ

33.2.18
8

3984,00

4342,56

2

1230,00

1340,7

2

3240,00

3531,6

33.2.19

33.4.144

33.4.139
3

3259,80

3553,18

2

2060,00

2245,4
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33.4.138

ΧΩΛΣ ΤΣΛΜΕΝΤΟ ΜΕ ΚΕΑΜΛΚΘ ΚΕΦΑΛΘ
Στειλεόσ μθριαίου με modular κεφαλι,
με διπλι επεξεργαςία ι επίςτρωςθ ι
επικάλυψθ ι οιοδιποτε ςυνδυαςμό
αυτϊν για χριςθ χωρίσ τςιμζντο
διακζςιμοσ ςε 8 τουλάχιςτον μεγζκθ και
2 τουλάχιςτον offset ανά μζγεκοσ
Κεφαλζσ κεραμικζσ 28 και 32 mm
(προαιρετικά και 36 χιλ.) ςε 3
τουλάχιςτον μικθ αυχζνα.
Κυπζλιο με κατάλλθλθ επεξεργαςία ι
επικάλυψθ ι επίςτρωςθ ι οιοδιποτε
ςυνδυαςμό αυτϊν για χριςθ χωρίσ
τςιμζντο ςτερεοφμενο με ενςφινωςθ
και δυνατότθτα ςυμπλθρωματικισ
ςτιριξθσ με βίδεσ ςε διάφορα μεγζκθ.
Ζνκετο πολυαικυλζνιο με επεξεργαςία
υψθλισ διακλάδωςθσ (highly crosslink)
ιιςοδφναμθσ που να εξαςφαλίηει
εξαιρετικά χαμθλι φκορά ςε διάφορα
μεγζκθ, κατάλλθλθ για όλα τα μεγζκθ
κεφαλισ που προςφζρονται.
ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΤΛΜΘ
ΔΛΑΦΟΑ ΥΛΛΚΑ
ςφςτθμα κακαριςμοφ μθριαίου
ςφςτθμα ανάδευςθσ τςιμζντου ςε κενό
Τςιμζντα με αντιβιοτικό
ιάκα πξηνληνύ

2
10
22
7

60,00
400,00
546,92
230,16

65,4
436
596,14
250,87

40.14.4
40.8.17
40.8.12
33.5.44

3
3
9
3
3

960,00
564,00
1035,00
177,00
288,00

1046,4
614,76
1128,15
207,09
336,96

35.3.34
35.3.27
35.2.17
40.8.94
40.8.77

20
20
20

1180,00
1920,00
3540,00

1380,6
2246,4
4141,8

40.8.94
40.8.77
40.8.88

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΤΛΜΘ
1)ΣΥΝΔΕΣΜΟΡΛΑΣΤΛΚΕΣ ΡΟΣΚΛΟΥ
ΧΛΑΣΤΟΥ ΚΑΛ ΟΡΛΣΚΛΟΥ ΧΛΑΣΤΟΥ
μθριαία κακιλωςθ
κνθμιαία κακιλωςθ
οδθγόσ
αντλία ζκπλυςθσ
αρκροςκοπικό γλφφανο
2) ΑΚΟΣΚΟΡΘΣΕΛΣ ΓΟΝΑΤΟΣ
αντλία ζκπλυςθσ
αρκροςκοπικό γλφφανο
Διακερμίεσ
3)ΥΛΛΚΑ ΓΛΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΦΥΩΝ
Α) ΥΛΛΚΑ ΑΡΟ ΛΑΤΛΚΟ ΧΑΛΥΒΑ
Ρλάκα 1/3 κφκλου για 3,5 mm ποικίλων
οπϊν
Βίδεσ cortical 3,5 mm
Βίδεσ spongioza 4,0 mm πλιρουσ

40.10.3
10
100
50
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230,00
610,00
333,50

250,7
664,9
363,5

40.3.1
40.3.7

ςπειράματοσ
Βίδεσ spongioza 4,0 mm μερικοφ
ςπειράματοσ
οδζλα
B)KOXΛΛΩΣΘ ΜE ΒΛΔΕΣ CANNULATED
ΔΛΑΜΕΤΟΥ 6,5 ΛΑΤΛΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ
Βίδεσ cannulated 6,5 mm από ιατρικό
χάλυβα
Οδθγόσ για cannulated
οδζλα
Γ)KOXΛΛΩΣΘ ΜE ΒΛΔΕΣ CANNULATED
ΔΛΑΜΕΤΟΥ 6,5 TITANIO
Βίδεσ cannulated 6,5 mm από titanium
4) ΥΛΛΚΑ ΓΛΑ ΔΛΑΤΟΧΑΝΤΘΛΟ ΛΣΧΛΟΥ
Α) ΘΛΩΣΘ γ-nail
Σφςτθμα ενδομυελικισ ιλωςθσ
διατροχαντιριου κατάγματοσ τφπου γnail από τιτάνιο + Βίδα περιφερικισ
αςφάλιςθσ
Οδθγόσ διαυχενικοφ ιλου
Β)ΘΛΩΣΘ DHS
Σφςτθμα οςτεοςφνκεςθσ
διατροχαντθρίου κατάγματοσ με πλάκα
και ολιςκαίνοντα ιλο ςτακερισ γωνίασ
+ Βίδα ςυμπίεςθσ (4 οπϊν)
Ζχτρα οπι
Οδθγόσ διαυχενικοφ ιλου
Βίδεσ cortical 4,5 mm
Βίδα spongioza 6,5 mm πλιρουσ και
μερικοφ ςπειράματοσ
5)ΥΛΛΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΚΕΣΘΣ
ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΘΛΑΛΟΥ (ΔΛΑΦΥΣΘΣ)
Α1) ΕΝΔΟΜΥΕΛΛΚΘ ΘΛΩΣΘ
(ΑΣΦΑΛΛΗΟΜΕΝΘ) ΑΡΟ ΛΑΤΛΚΟ ΧΑΛΥΒΑ
Ενδομυελικόσ ιλοσ μθριαίου από ιατρικό
χάλυβα + Βίδεσ αςφάλιςθσ ιλου
Οδθγόσ με ελαία
Α2) ΕΝΔΟΜΥΕΛΛΚΘ ΘΛΩΣΘ
(ΑΣΦΑΛΛΗΟΜΕΝΘ) ΑΡΟ ΤΛΤΑΝΛΟ
Ενδομυελικόσ ιλοσ μθριαίου + Βίδεσ
αςφάλιςθσ ιλου
Οδθγόσ με ελαία
Οδθγόσ χωρίσ ελαία

40.3.5
30
20

200,10
40,00

218,1
43,6

8
4
4

500,00
85,80
31,92

545
93,52
34,79

40.5.29
40.5.26

4

264,28

288,06

40.5.2

40.3.9

40.5.1

40.7.63
19
22

13242,05
471,90

15493,19
514,37

10
10
10
80

1580,00
63,70
63,70
488,00

1848,6
69,43
69,43
531,92

10

116,00

126,44

40.5.29

35.6.1
35.6.2
35.6.5
40.2.1
40.2.7

40.7.29
7
5

3367,00
114,50

3670,03
133,96

2
2
2

1138,80
45,80
45,80

1241,29
53,59
53,59

40.8.111

40.7.30

Β1) ΟΣΤΕΟΣΥΝΚΕΣΘ ΜΕ ΡΛΑΚΑ ΚΑΛ ΒΛΔΕΣ
ΔΛΑΜΕΤΟΥ 4,5 ΛΑΤΛΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ
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40.8.111
40.8.111

Ρλάκα οςτεοςφνκεςθσ διάφυςθσ του
μθριαίου 4,5 mm με δυνατότθτα
κλαςςικισ και αςφαλιηόμενθσ
οςτεοςφνκεςθσ από ιατρικό χάλυβα.LCP
Βίδα spongioza 6,5 mm πλιρουσ
ςπειράματοσ
Βίδα spongioza 6,5 mm μερικοφ
ςπειράματοσ
Βίδεσ cortical 4,5 mm αυτοκόπτουςεσ
Β2) ΟΣΤΕΟΣΥΝΚΕΣΘ ΜΕ ΡΛΑΚΑ ΚΑΛ ΒΛΔΕΣ
ΔΛΑΜΕΤΟΥ 4,5 TITANIUM
Ρλάκα οςτεοςφνκεςθσ διάφυςθσ του
μθριαίου 4,5 mm με δυνατότθτα
κλαςςικισ και αςφαλιηόμενθσ
οςτεοςφνκεςθσ από titanium .LCP
Βίδα spongioza 6,5 mm πλιρουσ
ςπειράματοσ
Βίδα spongioza 6,5 mm μερικοφ
ςπειράματοσ
Βίδεσ cortical 4,5 mm αυτοκόπτουςεσ
6) ΥΛΛΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΚΕΣΘΣ ΔΛΑΥΡΕΚΟΝΔΥΛΛΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ
ΜΘΛΑΛΟΥ
Α) ΟΣΤΕΟΣΥΝΚΕΣΘ ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΛΚΘ
ΡΛΑΚΑ ΚΑΤΩ ΡΕΑΤΟΣ ΜΘΛΑΛΟΥ ΑΡΟ
ΛΑΤΛΚΟ ΧΑΛΥΒΑ
Ρλάκα οςτεοςφνκεςθσ περιφερικοφ
άκρου μθριαίου με δυνατότθτα για
κλαςςικι και αςφαλιηόμενθ
οςτεοςφνκεςθ
Βίδεσ cortical 4,5 mm
Βίδα spongioza 6,5 mm πλιρουσ
ςπειράματοσ
Βίδα spongioza 6,5 mm μερικοφ
ςπειράματοσ
Βίδεσ cortical 4,5 mm (κλειδοφμενεσ)

7) ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΝΘΜΛΑΛΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ
(ΟΣΤΕΟΣΥΝΚΕΣΘ ΜΕ ΕΛΔΛΚΕΣ
ΑΝΑΤΟΜΛΚΕΣ ΡΛΑΚΕΣ ΑΡΟ ΛΑΤΛΚΟ
ΧΑΛΥΒΑ)
Ανατομικι πλάκα οςτεοςφνκεςθσ ζξω
κνθμιαίου κονδφλου 4,5 mm
Βίδεσ cortical 4,5 mm αυτοκόπτουςεσ
Βίδα spongioza 6,5 mm ολικοφ
ςπειράματοσ
Βίδα spongioza 6,5 mm μερικοφ

40.9.1

2

143,56

156,48

12

167,40

182,46

8
20

92,80
122,00

101,15
132,98

40.2.11
40.2.7
40.2.1

40.9.4

2

148,00

161,32

12

144,00

156,96

9
20

104,40
400,00

113,8
436

40.2.9
40.2.7
40.2.28

40.9.19

4
50

604,80
305,00

659,23
332,45

14

195,30

212,8

8
20

92,80
1560,00

101,15
1700,4

40.2.1
40.2.11
40.2.7
40.2.24

40.9.51
8
40

2475,20
800,00

2697,96
872

30
18

360,00
208,80

392,4
227,59
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40.2.28
40.2.9
40.2.7

ςπειράματοσ
Βίδεσ cortical 4,5 mm κλειδοφμενεσ
Ανατομικι πλάκα οςτεοςφνκεςθσ ζςω
κνθμιαίου κονδφλου 4,5 mm
8) ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΝΘΜΘΣ
Α) ΕΝΔΟΜΥΕΛΛΚΕΣ ΘΛΩΣΕΛΣ ΚΝΘΜΘΣ
(Α.ΧΑΛΥΒΑΣ )
ΕΜ ιλοσ από ιατρικό χάλυβα + Βίδεσ
αςφάλιςθσ
Οδθγόσ με ελαία και χωρίσ ελαία
Β)ΟΣΤΕΟΣΥΝΚΕΣΘ ΜΕ ΡΛΑΚΑ ΚΑΛ ΒΛΔΕΣ
ΔΛΑΜΕΤΟΥ 4,5
Ρλάκα LCP,DCP 4,5 mm
Βίδεσ cortical 4,5 mm αυτοκόπτουςεσ
9)ΡΕΛΡΟΚΕΤΛΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΡΛ
ΟΛΛΚΘΣ ΑΚΟΡΛΑΣΤΛΚΘΣ ΓΟΝΑΤΟΣ
Ρλάκα οςτεοςφνκεςθσ περιφερικοφ
άκρου μθριαίου με δυνατότθτα για
κλαςςικι και αςφαλιηόμενθ
οςτεοςφνκεςθ
Βίδεσ cortical 4,5 mm
Βίδα spongioza 6,5 mm πλιρουσ
ςπειράματοσ
Βίδα spongioza 6,5 mm μερικοφ
ςπειράματοσ
Βίδεσ cortical 4,5 mm (κλειδοφμενεσ)
10) ΔΛΑΦΟΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΛΚΘΣ
ΟΣΤΕΟΣΥΝΚΕΣΘΣ
Α) EΞΩΤΕΛΚΘ ΟΣΤΕΟΣΥΝΚΕΣΘ ΛΕΚΑΝΘΣ
Σϊμα
Β) EΞΩΤΕΛΚΘ ΟΣΤΕΟΣΥΝΚΕΣΘ ΚΝΘΜΘΣ
Σϊμα
Γ) EX-FX ΡΘΧΕΟΚΑΡΛΚΘΣ
1) ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ
Σϊμα
11) ΚΑΤΑΓΜΑ ΕΡΛΓΟΝΑΤΛΔΑΣ
ΟΣΤΕΟΣΥΝΚΕΣΘ ΜΕ:
Βελόνεσ ΚΛRSCHNER 2,0mm ι 2,5mm ι
1,5mm
Σφρμα ποικίλου διαμετριματοσ
(διαμζτρου 0,8-1,0-1,2-1,5,1,8 ΜΜ και
μεγάλου μικουσ από ανοξείδωτο
χάλυβα ):
Α.
Β.
Γ.

36

2808,00

3060,72

10

3094,00

3372,46

40.2.24
40.9.51

40.7.33
5
5

1961,00
114,50

2137,49
133,96

40.8.111

5
20

745,00
400,00

812,05
436

40.9.27
40.2.28

40.9.28

5
10

1625,00
61,00

1771,25
66,5

10

120,00

130,8

10
20

116,00
1560,00

126,44
1700,4

40.2.24

1

3710,00

4044

35.8.30

1

2070,00

2256,3

35.8.25

1
1

2845,00
672,00

3101,05
732,48

35.8.54
35.8.55

22

40,48

44,12

1
1
1

35,00
68,00
61,88

38,15
74,12
67,44

40.2.1
40.2.9
40.2.7

40.1.1
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40.13.3
40.13.4
40.13.5

12) KATAΓΜΑ ΑΝΤΛΒΑΧΛΟΥ
( ΟΣΤΕΟΣΥΝΚΕΣΘ ΜΕ ΡΛΑΚΑ 3,5 ΚΑΛ ΤΛΣ
ΑΝΤΛΣΤΟΛΧΕΣ ΒΛΔΕΣ )
A)IΑΤΛΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ
Ρλάκα LCP,DCP 3,5 mm από Λατρικό
Χάλυβα
Βίδεσ cortical 3,5 mm αυτοκόπτουςεσ
από χάλυβα
Β) ΤΛΤΑΝIUM
Ρλάκα LCP,DCP 3,5 mm από Titanium
Βίδεσ cortical 3,5 mm αυτοκόπτουςεσ
από Τitanium
13) ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΑΤΩ ΡΕΑΤΟΣ ΚΕΚΛΔΑΣ
Α)(ΟΣΤΕΟΣΥΝΚΕΣΘ ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΛΚΘ
ΡΛΑΚΑ ΡΑΛΑΜΛΑΛΑ ΑΡΟ ΤΛΤΑNIUM)
Ρλάκα αλαηνκηθή θάησ πέξαηνο
θεξθίδαο από titanium

Βίδεσ cortical 3,5 mm titanium
αυτοκοπτουςεσ
Βίδεσ cortical 2,7 mm titanium
κλειδοφμενεσ
Βίδεσ cortical 2,7 mm titanium
αυτοκοπτουςεσ

40.10.11
3

228,36

248,91

18

135,00

147,15

3

990,60

1079,75

10

545,20

594,26

1

403,00

439,27

5

190,50

207,65

10

795,00

866,55

5

32,00

34,88

15

27,60

30

2

48,00

52,32

1
10

605,20
381,00

659,66
415,29

10
10

402,40
545,20

438,6
594,26

40.3.16

40.10.24
40.3.19

40.10.31
40.3.90
40.4.22
40.3.15

14) ΚΑΤΑΓΜΑ ΩΛΕΚΑΝΟΥ
(ΟΣΤΕΟΣΥΝΚΕΣΘ ΜΕ ΒΕΛΟΝΕΣ
ΚΛRSCHNER KAI ΣΥΜΑ)
Βελόνεσ ΚΛRSCHNER 2,0mm ι 2,5mm ι
1,5mm
Σφρμα ποικίλου διαμετριματοσ
(κουλουρεσ 10m)
15) ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΡΕΑΤΟΣ
ΚΝΘΜΘΣ (PILLON )
(ΟΣΤΕΟΣΥΝΚΕΣΘ ΜΕ ΕΛΔΛΚΕΣ
ΑΝΑΤΟΜΛΚΕΣ ΡΛΑΚΕΣ ΚΑΤΩ ΡΕΑΤΟΣ
ΚΝΘΜΘΣ 3,5 mm ΑΡΟ ΛΑΤΛΚΟ ΧΑΛΥΒΑ
Ι ΤΛTANIUM).
Ειδικι ανατομικι πλάκα κάτω πζρατοσ
κνιμθσ
Βίδεσ cortical 3,5 mm αυτοκόπτουςεσ
Βίδεσ spongioza 4,5 mm ολικοφ ι
μερικοφ ςπειράματοσ
Βίδεσ cortical 3,5 mm κλειδοφμενεσ

40.1.1
40.13.3

40.10.25
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40.3.20
40.3.21
40.3.19

16) ΣΥΣΤΙΜΑΤΑ ΕΛΔΛΚΩΝ ΑΓΚΥΩΝ (MINI
1,5mm ,MIDLE 2,5mm KAI MAX 3,5
mm)ΓΛΑ ΣΥΓΚΑΤΘΣΘ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΑΛ
ΤΕΝΟΝΤΩΝ
Αγκυρεσ. Αναλυτικά:
MINI 1,5mm
MIDDLE 2,5mm
MAX 3,5 mm
Άγκυρεσ ραμμάτων

35.2.14

4

1140,00

1242,6

1
5

361,00
190,50

393,49
207,64

40.3.20

10
15

55,00
817,80

59,95
891,4

40.3.19

1
1
1
1
5
5
5

1197,00
795,00
561,60
1090,44
295,00
480,00
885,00

1400,49
930,15
657,07
1275,81
345,15
561,6
1035,45

101186,85

112497,6

17) ΚΑΤΑΓΜΑ ΡΤΕΝΑΣ
(ΟΣΤΕΟΣΥΝΚΕΣΘ ΜΕ ΕΛΔΛΚΕΣ ΡΛΑΚΕΣ
ΡΤΕΝΑΣ ΜΕ ΚΛΕΛΔΟΥΜΕΝΕΣ ΒΛΔΕΣ )
Ειδικι πλάκα οςτεοςφνκεςθσ πτζρνθσ
από titanium 3,5 mm
Βίδεσ cortical 3,5 mm αυτοκόπτουςεσ
Βίδεσ spongioza 4,5 mm ολικοφ ι
μερικοφ ςπειράματοσ
Βίδεσ cortical 3,5 mm κλειδοφμενεσ
ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΤΛΜΘ
ΟΣΤΛΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ :ΤΘΜΑ
ΡΑΣΤΑ
ΣΥΝΚΕΤΛΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ : 5cc
10cc
ΑΚΟΣΚΟΡΘΣΘ ΩΜΟΥ:ΑΝΤΛΛΕΣ
SHAVER
ΔΛΑΚΕΜΛΕΣ

40.10.32

ΣΥΝΟΛΟ:

Παξαηάζεηο
Ζ ζχκβαζε πνπ ζα πξνθχςεη ζα κπνξεί λα παξαηαζεί έσο ηξεηο κήλεο κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΟΡΘΟΠΑΙΓΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ
ΔΞΩΣΔΡΙΚΔ ΟΣΔΟΤΝΘΔΔΙ
ΩΜΑΣΑ
1.Γηα θαηάγκαηα θλήκεο , κεξνύ, βξαρηνλίνπ, αληηβξαρίνπ
ΣΤΠΟ Α.
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Μνλόπιεπξν πιαίζην πνπ λα απνηειείηαη από θεληξηθό ζώκα θαη πιατλά ηκήκαηα ζπγθξάηεζεο
βεινλώλ πνπ ζα αξζξνύηαη κε απηό κε ζθαηξηθή άξζξσζε (ball joint) γηα δπλαηόηεηα αλάηαμεο ηνπ
θαηάγκαηνο. Σν θεληξηθό ζώκα ζα πξέπεη λα έρεη κεραληζκό πνπ λα επηηξέπεη κηθξνθηλήζεηο γηα
δπλαηόηεηα ειεγρόκελεο δπλακνπνίεζεο θαηά ηελ θόξηηζε, θαζώο θαη νπέο γηα ηνπνζέηεζε
εηδηθνύ ζπκπηεζηήξα πνπ λα επηηξέπεη ζπκπίεζε ή δηάηαζε. Θα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηόηεηα
αιιαγήο ησλ πιατλώλ ηκεκάησλ ζπγθξάηεζεο βεινλώλ κε άιια παξειθόκελα ηκήκαηα γηα
εμεηδηθεπκέλεο πεξηπηώζεηο θαηαγκάησλ όπσο θαηάγκαηα ζηελ πεξηνρή ησλ κεηαθύζεσλ,
δηαηξνραληήξηα ή ππνηξνραληήξηα θαηάγκαηα, ζπληξηπηηθά θαηάγκαηα θνλδύισλ θαη πιαηώ.
Να ππάξρεη επίζεο ε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο εηδηθώλ ζπγθξαηεηήξσλ πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ
εύθνιε ηνπνζέηεζε ρσξίο ηελ αλάγθε ηεο αξρηθήο αλάηαμεο ζε πεξηπηώζεηο θαηαγκάησλ.
Ζ ζπζθεπή λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ρσξίο ηελ ρξήζε νδεγνύ (template)
ηνπνζέηεζεο, θαη λα δηαηίζεηαη ζε δηάθνξα κεγέζε.

γηα επθνιία

ΣΤΠΟ Β.
Δμσηεξηθέο νζηενζπλζέζεηο βξαρηνλίνπ – κεξνύ – θλήκεο , κε κνλόπιεπξα ηκεκαηηθά (modular)
κεηαιιηθά ζώκαηα, ζε ηξία (3) κεγέζε, κε ζπκπηεζηήξεο – δηαηαηήξεο.
Να δηαζέηνπλ ζθαηξηθέο αξζξώζεηο (ball joints) 360ν πεξηζηξνθήο θαη θεθαιέο επζείεο, εγθάξζηαο
ηνπνζέηεζεο, πνδνθλεκηθήο θαζώο θαη πβξηδίνπ.
Να ππάξρεη κεραληζκόο απειεπζέξσζεο – δπλακνπνίεζεο θαη δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηεο ζαλ
πβξίδην.
2. Γηα θαηάγκαηα πνδνθλεκηθήο άξζξσζεο
Μνλόπιεπξν πιαίζην πνπ λα απνηειείηαη από θεληξηθό ζώκα θαη πιατλά ηκήκαηα ζπγθξάηεζεο
βεινλώλ πνπ ζα αξζξνύηαη κε απηό κε ζθαηξηθή άξζξσζε (ball joint) γηα δπλαηόηεηα αλάηαμεο ηνπ
θαηάγκαηνο. Σν ζύζηεκα λα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα θίλεζεο ζηελ πνδνθλεκηθή , θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ρξήζεο ηνπ.
Σν θεληξηθό ζώκα ζα πξέπεη λα έρεη κεραληζκό πνπ λα επηηξέπεη κηθξνθηλήζεηο γηα δπλαηόηεηα
ειεγρόκελεο δπλακνπνίεζεο θαηά ηελ θόξηηζε, θαζώο θαη νπέο γηα ηνπνζέηεζε εηδηθνύ
ζπκπηεζηήξα πνπ λα επηηξέπεη ζπκπίεζε ή δηάηαζε.
3. ύζηεκα εμσηεξηθήο νζηενζύλζεζεο γηα θαηάγκαηα αγθώλα.
Μνλόπιεπξν πιαίζην ην νπνίν ζα απνηειείηαη από δύν ηκήκαηα ζπλδεδεκέλα κεηαμύ ηνπο κε
εηδηθό ζθηθηήξα θαη ζα θαηαιήγεη ζε ζθαηξηθέο αξζξώζεηο (ball joints) όπνπ ζα αξζξνύληαη
ζπγθξαηεηήξεο βεινλώλ.
Σν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κηθξνκεηξηθό κεραληζκό πνπ λα επηηξέπεη αξζξνδηάηαζε θαζώο
θαη εηδηθά spacers πάλσ ζηα νπνία εθόζνλ ηνπνζεηεζεί ν αλάινγνο ζπκπηεζηήξαο λα επηηξέπεηαη
παζεηηθή θίλεζε θάκςεο- έθηαζεο ζηνλ αγθώλα αλάινγα κε ηελ δηαδηθαζία
πκπίεζεο ή δηάηαζεο πνπ ζα πθίζηαηαη ε ζπζθεπή.
Θα πξέπεη ηέινο λα δηαηίζεηαη εηδηθόο ζπγθξαηεηήξαο βεινλώλ κε εθηεηακέλε θίλεζε ζηελ
άξζξσζε γηα δηεπθόιπλζε ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ βεινλώλ ζηελ πεξηνρή ηεο σιέλεο.
4 Αθηηλνδηαπεξαηό ύζηεκα Δμσηεξηθήο Οζηενζύλζεζεο
πνδνθλεκηθήο θαη θνλδύισλ.

γηα θαηάγκαηα θλήκεο

κεξνύ,

Μνλόπιεπξν πιαίζην θαηαζθεπαζκέλν από ζπκπηεζκέλα αλζξαθνλήκαηα γηα δπλαηόηεηα ιήςεο
αθηηλνγξαθίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ θαηάγκαηνο. Να απνηειείηαη από θεληξηθό ζώκα θαη πιατλά
ηκήκαηα ζπγθξάηεζεο βεινλώλ πνπ ζα αξζξνύηαη κε απηό κε ζθαηξηθή άξζξσζε (ball joint) γηα
δπλαηόηεηα αλάηαμεο ηνπ θαηάγκαηνο. Σα ball joints λα έρνπλ εύξνο θίλεζεο 40-50 κνίξεο. Σα
πιαηλά ηκήκαηα λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα έηζη ώζηε νη βειόλεο λα κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ
νξηδόληηα, θάζεηα, κε θιίζε ή ζε ζπλδπαζκό νξηδόληηαο κε θάζεηε ηνπνζέηεζε. Ο ζπκπηεζηήξαο
ηνπ ζπζηήκαηνο λα έρεη ελζσκαησκέλν κεραληζκό δπλαηόηεηαο κηθξνθίλεζεο γηα ειεγρόκελε
δπλακνπνίεζε θαηά ηελ θόξηηζε. Να δηαηίζεηαη θαη ζε κεγέζε γηα ρξήζε ζε θαηάγκαηα pilon θαζώο
θαη ζε ζπλδηαζκό κε θπθιηθά ζπζηήκαηα.
5 Αθηηλνδηαπεξαηό ύζηεκα Δμσηεξηθήο Οζηενζύλζεζεο γηα
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θαηάγκαηα βξαρηνλίνπ, αληηβξαρίνπ, θλήκεο,κεξνύ, πνδνθλεκηθήο θαη θνλδύισλ κε αλεμάξηεηε
ηνπνζέηεζε βεινλώλ.
Πιαίζην κνλόπιεπξεο θαη ακθίπιεπξεο ηνπνζέηεζεο ην νπνίν ζα απνηειείηαη από ξάβδνπο
θαηαζθεπαζκέλεο από ζπκπηεζκέλα αλζξαθνλήκαηα πάρνπο 1,4cm, ζπλδεηηθά ξάβδσλ κε ξάβδν
θαη ζπλδεηηθά ξάβδσλ κε βειόλεο δηάθπζεο δηακέηξνπ 6,5 θαη 4,0mm γηα πεξηπηώζεηο
ηνπνζέηεζεο ζε πνιπηξαπκαηίεο, επηπιεγκέλα θαηάγκαηα θαζώο θαη ζε αζζελείο κε θαηάγκαηα
ζπλνδεπόκελα από θξαληαθέο θαη πλεπκνληθέο επηπινθέο όπνπ απαηηείηαη ηαρεία εθαξκνγή
εμσηεξηθήο νζηενζύλζεζεο κε ηνπνζέηεζε βεινλώλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ νζηνύ. Θα πξέπεη
λα δηαηίζεληαη θπιηλδξηθέο βειόλεο δηακέηξνπ 4,0mm κε κήθε ζπεηξάκαηνο 50 θαη 80mm, θαζώο
θαη εξγαιείν-νδεγόο γηα παξάιιειε ηνπνζέηεζε ησλ βεινλώλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο κε
κνλόπιεπξν πιαίζην.
6.ύζηεκα εμσηεξηθήο νζηενζύλζεζεο γηα θαηάγκαηα περενθαξπηθήο.
Μνλόπιεπξν πιαίζην πνπ λα απνηειείηαη από δύν ξάβδνπο ζηηο νπνίεο ζα νιηζζαίλνπλ
ζπγθξαηεηήξεο βεινλώλ θαη ζα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε ζθαηξηθή άξζξσζε (ball joint) γηα
δπλαηόηεηα αλάηαμεο θαη θίλεζε κεηεγρεηξεηηθά ζηελ πεξηνρή ηεο άξζξσζεο.
Οη ζπγθξαηεηήξεο βεινλώλ ζα πξέπεη λα νιηζζαίλνπλ επάλσ ζε εηδηθή πιαηθόξκα ε νπνία ζα
δέρεηαη ηα θνξηία θαηά ηελ αλάηαμε, ελώ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη έθδνζε ζπζθεπήο
θαηαζθεπαζκέλε από αλζξαθνλήκαηα γηα δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ηνπ θαηάγκαηνο κε
αθηηλνγξαθία. Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα κπνξεί λα δέρεηαη παξειθόκελα γηα πεξηπηώζεηο όπσο
νζηενηνκίαο & δηόξζσζεο ξαηβόηεηαο, θάηαγκα σιέλεο , θαζώο θαη εμάξηεκα γηα δπλαηόηεηα
ζπκπίεζεο ή δηάηαζεο.
Απαξαίηεηε είλαη ε πξνζθόκηζε εξγαζηώλ όπνπ ζα αλαθέξεηαη ν πξσηόηππνο ηίηινο ηνπ
εξγνζηαζίνπ κε καθξνρξόληα θαιά απνηειέζκαηα δεκνζηεπκέλα ζε έγθπξα νξζνπεδηθά πεξηνδηθά
(JBJS, Injury, Journal Of Orthopedic trauma θ.ι.π.)
7. Δμσηεξηθή Οζηενζύλζεζε γηα πεξηπηώζεηο επηκεθύλζεσλ.
Μνλόπιεπξν πιαίζην πνπ λα απνηειείηαη από ξάβδν πάλσ ζηελ νπνία ζα νιηζζαίλνπλ 2 ή 3
ζπγθξαηεηήξεο βεινλώλ αλάινγα κε ην αλ ζα πξόθεηηαη γηα απιή επηκήθπλζε ή πεξίπησζε κε
αληηκεηώπηζε νζηηθνύ ειιείκκαηνο . Οη ξάβδνη ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε ζεηξά κεγεζώλ αλάινγα
κε ην κήθνο ηεο επηκήθπλζεο πνπ ρξεηάδεηαη λα απνθαηαζηαζεί θαη ην κέγεζνο ηνπ αζζελή θαη λα
κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζε απηέο εηδηθά παξειθόκελα εμαξηήκαηα γηα εμεηδηθεπκέλεο
πεξηπηώζεηο όπσο : α) δηόξζσζε άμνλα ζε πνιιά επίπεδα,
β) νδεγόο γηα αθξηβή δηόξζσζε κε νζηενηνκία, γ) κηθξνκεηξηθή δηόξζσζε ζε έλαλ άμνλα κε
ζπκπηεζηήξα θαζώο θαη δ) ζπγθξαηεηήξεο ζηαζεξνί ή κε ζθαηξηθή άξζξσζε γηα νξηδόληηα
ηνπνζέηεζε βεινλώλ ζηηο κεηαθύζεηο.
Απαξαίηεηε είλαη ε πξνζθόκηζε εξγαζηώλ όπνπ ζα αλαθέξεηαη ν πξσηόηππνο ηίηινο ηνπ
εξγνζηαζίνπ κε καθξνρξόληα θαιά απνηειέζκαηα δεκνζηεπκέλα ζε έγθπξα νξζνπεδηθά πεξηνδηθά
(JBJS, Injury, Journal Of Orthopedic trauma θ.ι.π.
8 Δμσηεξηθή νζηενζύλζεζε γηα θαηάγκαηα ιεθάλεο.
ύζηεκα ην νπνίν ζα απνηειείηαη από ειαθξύ πιαίζην δύν ή ηξηώλ ηκεκάησλ ζπλδεδεκέλσλ
κεηαμύ ηνπο κε εηδηθνύο ζθηθηήξεο πνπ ζα δηεπθνιύλνπλ ηνλ ρεηξηζκό θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο
αλάηαμεο. ηηο άθξεο ζα ππάξρνπλ ζθαηξηθέο αξζξώζεηο( ball joints) όπνπ θαη ζα θαηαιήγνπλ νη
ζπγθξαηεηήξεο βεινλώλ νη νπνίνη ζα πξέπεη λα έρνπλ δπλαηόηεηα εθηόο από παξάιιειε θαη
αλεμάξηεηεο ηνπνζέηεζεο βεινλώλ γηα εύθνιε εηζαγσγή ζηελ πεξηνρή ηνπ ιαγσλίνπ όπνπ
ππάξρεη πεξηνξηζκέλνο ρώξνο.
Θα πξέπεη ηέινο λα ππάξρεη δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο
πξνζζέησλ ηκεκάησλ ζην ζύζηεκα γηα πεηξπηώζεηο αζζελώλ κε κεγαιύηεξε ζσκαηηθή δηάπιαζε.
9 .Κπθινηεξέο ζύζηεκα
ύζηεκα ην νπνίν ζα κπνξεί λα ζπλδπάζεη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θαηάγκαηνο κνλόπιεπξε
εμσηεξηθή νζηενζύλζεζε κε δαθηύιην ή δαθηύιηνπο ελσκέλνπο κεηαμύ ηνπο κε 3 ξάβδνπο αλάηαμεο
ή 3 ξάβδνπο κε ζπείξακα κεηαβιεηώλ κεθώλ.
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Οη δαθηύιηνη
ζα πξέπεη
λα δηαηίζεληαη ζε δηάθνξεο δηακέηξνπο, λα θέξνπλ εηδηθνύο
ζπγθξαηεηήξεο ππνδνρήο έσο θαη 3 παξάιιεισλ βεινλώλ KIRSCHNER θαη λα κπνξνύλ λα
πξνζαξκνζηνύλ ζε απηνύο πξόζζεηνη αλεμάξηεηνη ζπγθξαηεηήξεο KIRSCHNER ή βεινλώλ
θινηνύ. Θα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε εηδηθά spacers 2 ή θαη παξαπάλσ
δαθηπιίσλ γηα πξόζζεηε ζηαζεξνπνίεζε ζε εμεηδηθεπκέλεο πεξηπηώζεηο ζπληξηπηηθώλ
θαηαγκάησλ.
Οη ξάβδνη αλάηαμεο πνπ ζα ζπλδένπλ ηνπο δαθηύιηνπο ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζθαηξηθέο αξζξώζεηο
(ball joints) όπνπ ζα δηεπθνιύλνπλ ηνλ ρεηξηζκό θαηά ηελ αλάηαμε ηνπ θαηάγκαηνο, λα έρνπλ
δπλαηόηεηα δηάηαζεο ηνπιάρηζηνλ έσο 4 cm θαη λα δηαζέηνπλ κηθξνκεηξηθό κεραληζκό πνπ ζα
επηηξέπεη ζπκπίεζε ή δηάηαζε αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπ άμνλα πνπ ζα πξέπεη λα απνθαηαζηαζεί
θαηά πεξίπησζε.
Θα πξέπεη ηέινο λα δηαηίζεηαη εηδηθόο ζπγθξαηεηήξαο βεινλώλ ν νπνίνο ζα πξνζαξκόδεηαη ζηνλ
θεληξηθό ή πεξηθεξηθό δαθηύιην θαηά πεξίπησζε θαη ζα δέρεηαη 2 ή 3 θσληθέο βειόλεο θινηνύ
δηακέηξνπ 6,5mm γηα ζηαζεξνπνίεζε ζηελ δηάθπζε ηνπ νζηνύ.
Οη βειόλεο kirschner λα έρνπλ δηάκεηξν 2mm θαη λα δηαηίζεληαη κε ειαία ζηελ άθξε ,ζην κέζνλ ή
ρσξίο ειαία γηα εηζαγσγή κε ειεύζεξν ρέξη.
10 πζηήκαηα εμσηεξηθώλ νζηενζπλζέζεσλ γηα ηελ πεξηνρή ησλ δαθηύισλ.
Μνλόπιεπξα πιαίζηα ηα νπνία αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα θαηάγκαηα ή
επηκεθύλζεηο κεηαθαξπίσλ , θαιαγγώλ θαη κεηαηαξζίσλ.
Να δηαζέηνπλ ζθαηξηθέο αξζξώζεηο (ball joints) ώζηε λα επηηπγράλεηαη αλάηαμε ησλ θαηαγκάησλ
θαη νη ζπγθξαηεηήξεο ησλ βεινλώλ λα δέρνληαη
βειόλεο 1,6 & 2mm θαηά πξνηίκεζε
απηνθόπηνπζεο.
Να δηαηίζεληαη ζπγθξαηεηήξεο βεινλώλ ζρήκαηνο L γηα πεξηπηώζεηο ηνπνζέηήζεσο ζε θάιάγγα
όπνπ ν ρώξνο είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη λα ππάξρνπλ εηδηθά κπνπιόληα πνπ λα παξέρνπλ
δπλαηόηεηα ζπκπίεζεο ή δηάηαζεο.
ε πεξηπηώζεηο επηκεθύλζεσλ ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη πιήξε ζεηξά κεγεζώλ αιιά θαη
εμεηδηθεπκέλεο ζπζθεπέο γηα νζηενηνκία θαη δηόξζσζε ζε πεξηπηώζεηο δπζκνξθηώλ.
ΒΔΛΟΝΔ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΟΣΔΟΤΝΘΔΔΩΝ
Να είλαη θσληθέο απηνθόπηνπζεο θαηά πξνηίκεζε δηακέηξνπ 5 – 6,5 mm θαη λα δηαηίζεληαη ζε
πιήξε ζεηξά κεγεζώλ πνπ λα θαιύπηνπλ ηελ νπνηαδήπνηε ηδηνκνξθία πάρνπο καιαθώλ κνξίσλ
θαη νζηνύ.
Να ππάξρεη δηαζέζηκε ζεηξά απηνθόπηνπζσλ γηα ηνπνζέηεζε ζηελ ιεθάλε θαη ζηελ θεθαιή ηνπ
κεξηαίνπ ζε δηαηξνραληήξηα θαηάγκαηα , ζεηξά κε κηθξόηεξε δηάκεηξν 4,5 – 3,5 – 3 - 2 - & 1,6mm ,
γηα πεξηπηώζεηο παηδηαηξηθώλ εγρεηξήζεσλ θαζώο θαη θαηαγκάησλ περενθαξπηθήο θαη δαθηύισλ.
Να δηαηίζεληαη επίζεο ζε ζεηξά κε επηθάιπςε πδξνμπαπαηίηε ζην ζπείξακά ηνπο γηα λα εληζρύνπλ
ηελ ζηαζεξνπνίεζε εηδηθά ζε πεξηπηώζεηο νζηενπνξσηηθώλ νζηώλ.
11 ΔΞΩΣΔΡΗΚΖ ΟΣΔΟΤΝΘΔΖ ΚΤΚΛΗΚΖ ΣΤΠΟΤ ILIZAROV
Δμσηεξηθέο νζηενζπλζέζεηο θπθιηθνύ ηύπνπ ILIZAROV κε πνιιαπιέο δπλαηόηεηεο ειεγρόκελεο
αλάηαμεο επηκήθπλζεο γσλίσζεο δηάηαζεο ζπκπίεζεο θαη δπλακηθήο θόξηηζεο κε δαθηπιίνπο από
900 έσο θαη 3600 θαζώο θαη άθξνπ πνδόο, κεηαιιηθνί από S.S. , από ηηηάλην θαη από αινπκίλην,
θαζώο θαη ζπλζεηηθνί από carbon fiber αθηηλνδηαπεξαηνί, κε ζπλδεηηθέο πιάθεο θαη ξάβδνπο
ζηαζεξέο θαη ξπζκηδόκελεο βαζκνλνκεκέλεο θαη κε δπλαηόηεηα εμάπνδεο εθαξκνγήο, κε ρξήζε
βεινλώλ ή ζπξκάησλ απιώλ θαη κε ειαία από S.S. θαη από ηηηάλην. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα
ειέγρνπ ηεο αλάηαμεο θαη δηόξζσζεο κέζσ πξνγξάκκαηνο ππόδεημεο πνπ δεκηνπξγεί Ζ/Τ κεηά
από εηζαγσγή δεδνκέλσλ αλάινγα κε ην θάζε πεξηζηαηηθό.
Οη βειόλεο λα είλαη απηνθόπηνπζεο θαη απηνηξππαλνύκελεο, παξάιιεινπ ζπεηξάκαηνο θαη κε
ζπλδεηηθό ηύπνπ Α.Ο.
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΔ
ΟΛΗΚΖ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΗΚΖ ΗΥΗΟΤ
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1. ηεηιεόο γηα ρξήζε ρσξίο ηζηκέλην , λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από θξάκα ηηηαλίνπ (TiAl6V4) θαη
λα θέξεη επηθάιπςε PlasmaSprayTitaniouθαη πδξνμπαπαηίηε, ζε ζρήκα ζθήλαο γηα θαιύηεξε
ζηξνθηθή ζηαζεξόηεηα. Να δηαζέηεη θώλν 12/14 θαη λα πξνζθέξεηαη ζε 10 ηνπιάρηζηνλ
κεγέζεstandardθαη lateralized .Να θέξεη επηθάιπςε Plasma Spray Tηηάληνπ ζην άλσ ηξηηεκόξην,
θαη ην πεξηθεξηθό άθξν ηνπ ζηπιενύ λα είλαη ιεπηό θαη λα δηαζέηεη κηα αύιαθα ζην πξόζζην θαη
νπίζζην ηκήκα.
2. ηεηιεόο γηα ρξήζε κε ηζηκέλην λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από CoCrMo ζε ζρήκα ζθήλαο γηα
θαιύηεξε ζηξνθηθή ζηαζεξόηεηα. Να δηαζέηεη θώλν 12/14 ζε δύν ηύπνπο, standard θαη lateralized,
θαη λα πξνζθέξεηαη ζε 6 ηνπιάρηζηνλ κεγέζε θαη ζηνπο δύν ηύπνπο.
3. Κνηύιε πςεινύ κνξηαθνύ βάξνπο πνιπαηζπιελίνπ ηύπνπ MULLER γηα ρξήζε κε ηζηκέλην κε
αθηηλνζθηεξή ζήκαλζε ζε δηακέηξνπο από 40mm έσο 60mm γηα ρξήζε κε εζσηεξηθέο θεθαιέο 22 ,
28 θαη 32mm.
4. Κεθαιή κε θεξακηθή επηθάιπςε ληηξηδίνπ ηνπ ηηηαλίνπ γηα πξόιεςε αιιεξγηθώλ αληηδξάζεσλ ζε
κεηαιιηθά ζηνηρεία θαη κείσζε ηεο θζνξάο ησλ εθαπηόκελσλ επηθαλεηώλ. 28mm ,32mm θαη 36mm.
Να πξνζθέξνληαη ζε 6 ύςε (αλά 3,5mm) γηα ηελ δηάκεηξν 28mm θαη 32mm θαη ζε 5 ύςε (αλά
3,5mm) γηα ηελ δηάκεηξν 36mm.
5. Βίδεο από θξάκα ηηηαλίνπ (TiAI6V4) ζε 8 κεγέζε από 15mm έσο 50mm.
ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ ΟΛΗΚΖ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΗΚΖ ΗΥΗΟΤ
1. ηεηιεόο RS modular αλαζεώξεζεο κε δπλαηόηεηα 32 πηζαλώλ ζπλδπαζκώλ. Γπλαηόηεηα
κήθνπο πξόζεζεο από 22 εσο 39 εθαηνζηά. Με 4 απρεληθά ηκήκαηα ησλ 32 θαη 42 ρηι. ζε γσλίεο
127 θαη 135 κνηξώλ.
Να πξνζθέξεηαη ζε 16 κεγεζε αλαηνκηθώλ ζηεηιεώλ γηα ρξήζε ρσξίο ηζηκέλην ζε κήθε 150,200
θαη 250 ρηιηνζηώλ, θαη ζε 8 κεγέζε ηζηκεληέλησλ ζηεηιεώλ. Σα θεληξηθά ζώκαηα λα δηαηίζεληαη ζε 2
κεγέζε ησλ 40 θαη 50 ρηιηνζηώλ κε δπλαηόηεηα επεθηάζεσλ 25 θαη 50 ρηιηνζηώλ. Να ππάξρεη θαη
δπλαηόηεηα επηθάιπςεο ησλ πξνζέζεσλ θαη κε αζήκη θαη κε ληηξίδην ηνπ ηηηαλίνπ.
2. Κνηύιε RS, αλαηνκηθή θνηύιε αλαζεώξεζεο κε πνξώδε επηθάλεηα implatanθξάκκαηνο
ηαληαιίνπ γηα ρξήζε ρσξίο ηζηκέλην κε δπλαηόηεηα πνιιαπιήο ζηήξημεο.Να παξέρεη δπλαηόηεηα
εηζαγσγήο 9 βηδώλ 6,5ρηι ζε κήθε από 15 έσο 50ρηι. , πηεξύγην ζηαζεξνπνίεζεο ζην ιαγόλην κε
5 νπέο, θαη πηεξύγην ζηαζεξνπνίεζεο θαη εκθύηεπζεο ζηνλ ηζρηαθό θιάδν. Να δέρεηεαη
πνιπαηζπιέληα κε γείζν 10 θαη 15 κνηξώλ κε2 offset 0 θαη 4 ρηιηνζηώλ. Να δέρεηαη θεθαιέο32 θαη
36 ρηιηνζηώλ. Δπίζεο λα παξέρεη δπλαηόηεηα ππνδνρήο θεθαιώλ jumbo θαη tripolar , πνξώδεο
επηθάλεηα implatan θξάκαηνο ηαληαιίνπ
ΖΜΗΟΛΗΚΖ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΗΚΖ ΗΥΗΟΤ
1. ηεηιεόο γηα ρξήζε ρσξίο ηζηκέλην , λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από θξάκα ηηηαλίνπ (TiAl6V4)
θαη λα θέξεη επηθάιπςε Plasma Spray Titaniou θαη πδξνμπαπαηίηε, ζε ζρήκα ζθήλαο γηα θαιύηεξε
ζηξνθηθή ζηαζεξόηεηα. Να δηαζέηεη θώλν 12/14 θαη λα πξνζθέξεηαη ζε 10 ηνπιάρηζηνλ κεγέζε
standard θαη lateralized .Να θέξεη επηθάιπςε Plasma Spray Tηηάληνπ ζην άλσ ηξηηεκόξην, θαη ην
πεξηθεξηθό άθξν ηνπ ζηπιενύ λα είλαη ιεπηό θαη λα δηαζέηεη κηα αύιαθα ζην πξόζζην θαη νπίζζην
ηκήκα.
2. ηεηιεόο γηα ρξήζε κε ηζηκέλην λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από CoCrMo ζε ζρήκα ζθήλαο γηα
θαιύηεξε ζηξνθηθή ζηαζεξόηεηα. Να δηαζέηεη θώλν 12/14 ζε δύν ηύπνπο, standard θαη lateralized,
θαη λα πξνζθέξεηαη ζε 6 ηνπιάρηζηνλ κεγέζε θαη ζηνπο δύν ηύπνπο.
3. Μαθξύο ζηεηιεόο άλσ ησλ 200mm γηα ρξήζε κε ηζηκέλην από θξάκα ηηηαλίνπ βαλδαλίνπ γηα
απνθπγή ζξαύζεσλ θαη ελίζρπζε calcar.
4. Κεθαιέο Bipolar λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο εμσηεξηθά από CoCrMo θαη εζσηεξηθά λα δηαζέηνπλ
πνιπαηζπιέλην πςεινύ κνξηαθνύ βάξνπο κε απνζπώκελν δαθηπιίδη αζθαιείαο. Σν έλζεην
πνιπαηζπιέλην λα δέρεηαη θεθαιέο 22mm θαη 28mm θαη λα πξνζθέξνληαη ζε δηακέηξνπο από
38mm έσο 60mm αλά 1 mm .
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5. Κεθαιή κε θεξακηθή επηθάιπςε ληηξηδίνπ ηνπ ηηηαλίνπ γηα πξόιεςε αιιεξγηθώλ αληηδξάζεσλ ζε
κεηαιιηθά ζηνηρεία θαη κείσζε ηεο θζνξάο ησλ εθαπηόκελσλ επηθαλεηώλ. 28mm ,32mm θαη 36mm.
Να πξνζθέξνληαη ζε 6 ύςε (αλά 3,5mm) γηα ηελ δηάκεηξν 28mm θαη 32mm θαη ζε 5 ύςε (αλά
3,5mm) γηα ηελ δηάκεηξν 36mm.
ΟΛΗΚΖ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΗΚΖ ΓΟΝΑΣΟ
1. Μεξηαία πξόζεζε κε επηθάιπςε ληηξηδίνπ ηνπ ηηηαλίνπ γηα πξόιεςε αιιεξγηθώλ αληηδξάζεσλ ζε
κεηαιιηθά ζηνηρεία θαη κείσζε ηεο θζνξάο ησλ εθαπηόκελσλ επηθαλεηώλ , γηα νιηθή γόλαηνο
επηθαλείαο γηα ρξήζε ρσξίο ηζηκέλην κε 2 pegs αλαηνκηθή (right-left) από CoCrMo γηα δηαηήξεζε
νπίζζηνπ ρηαζηνύ ζπλδέζκνπ .Να θέξεη πνξώδε ζθαηξίδηα θαη λα δηαηίζεηαη ζε 7ηνπιάρηζηνλ
κεγέζε. ην θεληξηθό ηεο ηκήκα λα θέξεη boxώζηε λα απνθεύγνληαη νη Lateral - Μedialθηλήζεηο ηεο
κεξηαίαο πξόζεζεο .
2. Μεξηαία πξόζεζε κε επηθάιπςε ληηξηδίνπ ηνπ ηηηαλίνπ γηα πξόιεςε αιιεξγηθώλ αληηδξάζεσλ ζε
κεηαιιηθά ζηνηρεία θαη κείσζε ηεο θζνξάο ησλ εθαπηόκελσλ επηθαλεηώλ γηα νιηθή γόλαηνο
επηθαλείαο γηα ρξήζε κε ηζηκέλην κε 2 pegs αλαηνκηθή (right-left) από CoCrMoγηα δηαηήξεζε
νπίζζηνπ ρηαζηνύ ζπλδέζκνπ .Να δηαηίζεηαη ζε 7ηνπιάρηζηνλ κεγέζε . ην θεληξηθό ηεο ηκήκα λα
θέξεη boxώζηε λα απνθεύγνληαη νη Lateral - Μedialθηλήζεηο ηεο κεξηαίαο πξόζεζεο .
3.Μεξηαία πξόζεζε κε ή ρσξίο επηθάιπςε ληηξηδίνπ ηνπ ηηηαλίνπ γηα πξόιεςε αιιεξγηθώλ
αληηδξάζεσλ ζε κεηαιιηθά ζηνηρεία θαη κείσζε ηεο θζνξάο ησλ εθαπηόκελσλ επηθαλεηώλ γηα νιηθή
γόλαηνο επηθαλείαο γηα ρξήζε ρσξίο ηζηκέλην κε 2 pegs αλαηνκηθή (right-left) από CoCrMo γηα
απνπζία νπίζζηνπ ρηαζηνύ ζπλδέζκνπ.Να θέξεη πνξώδε ζθαηξίδηα θαη λα δηαηίζεηαη ζε 7
ηνπιάρηζηνλ κεγέζε. ην θεληξηθό ηεο ηκήκα λα θέξεη box ώζηε λα απνθεύγνληαη νη Lateral Μedial θηλήζεηο ηεο κεξηαίαο πξόζεζεο .
4. Κλεκηαία πξόζεζε αλαηνκηθή (δεμηά αξηζηεξά) κε επηθάιπςε ληηξηδίνπ ηνπ ηηηαλίνπ γηα πξόιεςε
αιιεξγηθώλ αληηδξάζεσλ ζε κεηαιιηθά ζηνηρεία θαη κείσζε ηεο θζνξάο ησλ εθαπηόκελσλ
επηθαλεηώλ γηα ρξήζε κε ηζηκέλην ζηαζεξνύ πνιπαηζπιελίνπ ζε 6 κεγέζε θαη 2 ηύπνπο (basic,
stemmed). Να δέρεηαη πξνεθηάζεηο από 25mm έσο 75mm ηύπνπ ζθαίξαο
5. Πνιπαηζπιέληα κε θίλεζε πςεινύ κνξηαθνύ βάξνπο ζε 5 κεγέζε θαη 5 ύςε από 10mm έσο
20mm.
6. ηεηιεόο κεξηαίνπ θλήκεο κε ή ρσξίο επηθάιπςε ληηξηδίνπ ηνπ ηηηαλίνπ γηα πξόιεςε αιιεξγηθώλ
αληηδξάζεσλ ζε κεηαιιηθά ζηνηρεία θαη κείσζε ηεο θζνξάο ησλ εθαπηόκελσλ επηθαλεηώλ , ηύπνπ
ζθαίξαο 25mm
ΟΛΗΚΖ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΗΚΖ ΓΟΝΑΣΟ ΖΜΗΤΝΓΔΓΔΜΔΝΖ (SEMI-CONSTRAINED)
1. Μεξηαία πξόζεζε κε επηθάιπςε ληηξηδίνπ ηνπ ηηηαλίνπ γηα πξόιεςε αιιεξγηθώλ αληηδξάζεσλ ζε
κεηαιιηθά ζηνηρεία θαη κείσζε ηεο θζνξάο ησλ εθαπηόκελσλ επηθαλεηώλ, γηα νιηθή γόλαηνο
εκηζπλδεδεκέλε , γηα ρξήζε κε ηζηκέλην .Να δέρεηαη ζηεηιενύο ζε ηνπιάρηζηνλ 20 κεγέζε θαη κήθε
κε δπλαηόηεηα offset360 κνηξώλ κε 4 απνζηάηεο δηαβάζκηζεο 2 ρηιηνζηώλ θαη πξνζζήθεο 5 θαη 10
mm
Distal-Posterior.
2. Κλεκηαία πξόζεζε κε ή ρσξίο επηθάιπςε ληηξηδίνπ ηνπ ηηηαλίνπ γηα πξόιεςε αιιεξγηθώλ
αληηδξάζεσλ ζε κεηαιιηθά ζηνηρεία θαη κείσζε ηεο θζνξάο ησλ εθαπηόκελσλ επηθαλεηώλ γηα
ρξήζε κε ηζηκέλην από CoCrMo ζε 7 κεγέζε .Να δέρεηαη ζηεηιενύο ζε ηνπιάρηζηνλ 20 κεγέζε θαη
κήθε κε δπλαηόηεηα offset 360 κνηξώλ κε 4 απνζηάηεο δηαβάζκηζεο 2 ρηιηνζηώλ θαη πξνζζήθεο 5
θαη 10 mm
Lateral – Medial .
3. Πνιπαηζπιέλην πςεινύ κνξηαθνύ βάξνπο πεξηνξηζηηθνύ ηύπνπ κε εληζρπκέλν πιάηνο θεληξηθήο
αθίδνο άλσ ησλ 12 ρηιηνζηώλ .Να πξνζθέξεηαη ζε 5 ύςε.
ΟΛΗΚΖ ΓΟΝΑΣΟ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΖ
1. Μεξηαία πξόζεζε κε ή ρσξίο επηθάιπςε ληηξηδίνπ ηνπ ηηηαλίνπ γηα πξόιεςε αιιεξγηθώλ
αληηδξάζεσλ ζε κεηαιιηθά ζηνηρεία θαη κείσζε ηεο θζνξάο ησλ εθαπηόκελσλ επηθαλεηώλ, γηα
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νιηθή γόλαηνο ζπλδεδεκέλε , γηα ρξήζε κε ηζηκέλην.Να δέρεηαη ζηπιενύο ζε ηνπιάρηζηνλ 20
κεγέζε θαη κήθε .
2. Κλεκηαία πξόζεζε κε ή ρσξίο επηθάιπςε ληηξηδίνπ ηνπ ηηηαλίνπ γηα πξόιεςε αιιεξγηθώλ
αληηδξάζεσλ ζε κεηαιιηθά ζηνηρεία θαη κείσζε ηεο θζνξάο ησλ εθαπηόκελσλ επηθαλεηώλ γηα
ρξήζε κε ηζηκέλην από CoCrMo ζε 4 κεγέζε. Να θέξεη κεραληζκό θιεηδώκαηνο παξνρήο
δπλαηόηεηνο αλαηνκηθώλ ζηξνθηθώλ θηλήζεσλ. Να δέρεηαη ζηεηιενύο ζε ηνπιάρηζηνλ 20 κεγέζε θαη
κήθε.
3. Πνιπαηζπιέλην πςεινύ κνξηαθνύ βάξνπο πεξηνξηζηηθνύ ηύπνπ . Να πξνζθέξεηαη ζε 4κεγέζε.
ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ ΟΛΗΚΖ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΗΚΖ ΓΟΝΑΣΟ
1. Offset απνζηάηεο θαηαζθεπαζκέλνη από ηηηάλην ζε 4 κεγέζε κε δπλαηόηεηα ηειεζθνπηθήο
θίλεζεο ησλ πξνζέζεσλ κεξνύ θαη θλήκεο 360 κνίξεο.
2. Πνιπαηζπιέληα hyperflex πςειήο κνξηαθήο δηαθιάδσζεο πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ κεηεγρεηξεηηθή
ππεξέθηαζε ηνπ γόλαηνο. Να πξνζθέξνληαη ζε 5 κεγέζε θαη 5 ύςε αλά 2,5 ρηιηνζηά.
3. θήλεο ηηηαλίνπ γηα πξνζέζεηο κεξνύ θλήκεο. Γηα ηνλ κεξό αλαηνκηθέο ζθήλεο έζσ έμσ
θνλδύισλ ζε 5 κεγέζε θαη 2 ύςε ησλ 5 θαη 10 ρηιηνζησλ, γηα ηνπο νπίζζηνπο θόλδπινπο κεξηαίνπ
αλαηνκηθέο ζθήλεο έζσ θαη έμσ δηακεξίζκαηνο ζε 5 κεγέζε θαη 2 ύςε ησλ 5 θαη δέθα ρηιηνζηώλ
ΟΛΗΚΖ ΑΡΘΟΠΛΑΣΗΚΖ ΩΜΟΤ ΜΔ H ΥΩΡΗ ΣΗΜΔΝΣΟ
1. Ο ζηεηιεόο γηα ρξήζε ρσξίο ηζηκέλην λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από θξάκα ηηηάληνπ (TiAl6V4)
ηύπνπ grid blast θαηά κήθνπο όινπ ηνπ stem.Να πξνζθέξεηαη ζε 4 δηαθνξεηηθά κήθε (60 mm, 120
mm, 180mm, 240 mm) θαη 7 δηαθνξεηηθνύο δηακέηξνπο αλά κήθνο (10,11,12,13,14,15,16).Ο
ζηεηιεόο ησλ 180mm & 240mm λα πεξηιακβάλεη δπν άπσ νπέο θιεηδώκαηνο κε βίδεο ησλ 4,mm
cancellous.
2. Κνληόο ζηεηιεόο γηα ρξήζε ρσξίο ηζηκέλην λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από θξάκα ηηηαλίνπ
(Ti6ALV4) πςεινύ πνξώδνπο θαη λα πξνζθέξεηαη ζε 5 δηαθνξεηηθά κεγέζε (1,2,3,4,5).
3. ηεηιεόο γηα ρξήζε κε ηζηκέλην λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από CoCrMo θαη λα
πξνζθέξεηαη ζε 2 δηαθνξεηηθά κήθε (90mm & 120mm) θαη 4 δηαθνξεηηθνύο δηακέηξνπο αλά κήθνο
(6,8,10,12)
4. Πξνεθηάζεηο δηάθπζηο ηνπ εγγύο κήθνο ηνπ εκθπηεύκαηνο , λα πξνζθέξνληαη
ζε 3 δηαθνξεηηθά κήθε (5mm,7.5mm,10mm) θαη λα κπνξνύλ λα επεθηαζνύλ από
5mm έσο 17,5 mm ζε βήκαηα ησλ 2,5 mm.
5. Μεηαθπζηθά βξαρηνλίνπ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από θξάκα ηηηάληνπ (TiAl6V4) ζε 2 κεγέζε
ησλ (30mm & 40 mm) θαη κεηαθπζηθό κε ηξείο νπέο θαζήισζεο ηνπ βξαρηνλίνπ νγθώκαηνο.
6. Βίδα ζύλδεζεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από CoCrMo κε επηθάιπςε ληηξίδην ηνπ ηηηάληνπ
TiNbN ζε 4 δηαθνξεηηθά κήθε (25mm,30mm,35mm,40mm).
7. Ωκνγιύλε ρσξίο ηζηκέλην αλαηνκηθή από θξάκα ηηηάληνπ θαη επηθάιπςε πδξνμηαπαηίηε γηα
ρξήζε αλάζηξνθνπ , λα πεξηιακβάλνπλ 4 νπέο θιεηδώκαηνο κε βίδεο ησλ 4,mm cancellous.
8. Γιπλόζθαηξα από πςεινύ κνξηαθνύ βάξνπο πνιπαηζπιελίνπ UHMW-PE ζε 3
(36mm,40mm,44mm)

κήθε

9. Τπνδνρέαο γιπλόζθαηξαο από θξάκα ηηηάληνπ (TiAl6V4) κε επηθάιπςε ληηξίδην ηνπ ηηηάληνπ
TiNbN , λα πξνζθέξεηαη ζε 3 δηαθνξεηηθά κήθε (36mm,40mm,44mm) & 3 δηαθνξεηηθά κεγέζε (
small, medium long) αλά κήθνο.
10. Ωκνγιύλε κε ηζηκέλην από πςεινύ κνξηαθνύ βάξνπο πνιπαηζπιελίνπ UHMW-PE ζε δπν
κεγέζε (small,standard).
11. Κεθαιή βξαρηνλίνπ από θξάκα ηηηάληνπ (TiAl6V4) κε επηθάιπςε ληηξίδην ηνπ ηηηάληνπ TiNbN. Να
πξνζθέξεηαη ζε 3 δηαθνξεηηθά κήθε (14mm, 17mm,20mm) θαη 4 δηαθνξεηηθά κεγέζε
(44,47,50,53).
ΖΜΗΟΛΗΚΖ ΑΡΘΡΟΠΛΑΗΚΖ ΩΜΟΤ
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Ζκηνιηθή αξζξνπιαζηηθή κε ηζηκέλην
1. Κπιηλδξηθόο ζηεηιεόο κε δύν εμσηεξηθά πηεξύγηα θαη έλα έζσ γηα ζπξξαθή θεληξηθό γηα
θαιύηεξε ζηαζεξόηεηα.
2. Γηαβαζκίζεηο ζηελ πξόζεζε θαη ζηα δνθηκαζηηθά γηα θαιύηεξν ππνινγηζκό ηνπ ζσζηνύ κήθνπο.
Δπηθάλεηα “Macrobond” ζην εγγύο ηκήκα.
3. Οη πξνζέζεηο λα δηαηίζεληαη ζε 6 κεγέζε θαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από θξάκα θνβαιηίνπρξσκίνπ (CoCr).
4. Οη θεθαιέο δηαηίζεληαη κε 3 δηαθνξεηηθέο επηινγέο (standard-offset-extended Articular Surface)
θαη 4 κεγέζε γηα ην θάζε είδνο
Ζκηνιηθή αξζξνπιαζηηθή ρσξίο ηζηκέλην
1. Αξζξνπιαζηηθή ώκνπ επηθαλείαο ε νπνία δηαζέηεη θεθαιέο βξαρηνλίνπ από CrCo κε επηθάιπςε
plasma spray closed pore θαη πδξνμπαπαηίηε εηδηθά ζρεδηαζκέλε ώζηε λα κελ απαηηείηαη ε
αθαίξεζε ηεο θεθαιήο ηνπ βξαρηνλίνπ άιια ε δηακόξθσζε απηήο.
2. Να δηαηίζεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 4 κεγέζε.
ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΟΣΔΟΤΝΘΔΗ
ΠΛΑΚΔ – ΒΗΓΔ – ΤΡΜΑ - BΔΛΟΝΔ
Α. ΤΡΜΑ
ΑΠΛΟ ΚΑΗ ΠΟΛΤΚΛΩΝΟ
ύξκα πνιύθισλν εύθακπην από Chrome Cobalt κε ζύζηεκα ηεληώκαηνο θαη
αζθάιηζεο κε θιηπ ζηαζεξνπνίεζεο θαη ζε δηακέηξνπο 1,6 θαη 2,0 mm.
Δύθακπην ζύξκα νζηενζύλζεζεο δηαθόξσλ παρώλ, κε ηα εηδηθά εξγαιεία
ηνπνζέηεζεο, ζύζθηγμεο εθαξκνγήο ηάζεο θιπ.
Β. KIRSHNER
Βειόλεο Kirschner ζε δηακέηξνπο 0,76 0,85 1,1 1,5 mm θαη κήθε από 101,6 έσο 304,8 mm.
Γ. STEINMAN
Βειόλεο Steinman ζε δηακέηξνπο 1,9 - 2,3 - 2,7 - 3,1 - 3,5 - 3,9 - 4,5 θαη κήθνο 228,6 mm.
Γ. ΠΛΑΚΔ
ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΠΛΑΚΔ ΣΗΣΑΝΗΟΤ ΚΛΔΗΓΟΤΜΔΝΔ ΤΝΓΗΑΜΔΝΩΝ ΟΠΩΝ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ 3,5 ΚΑΗ 4,5 ΠΟΤ
ΝΑ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΒΗΓΔ ΦΛΟΗΟΤ,ΠΟΓΓΔΗΩΕΔ,ΚΛΔΗΓΟΤΜΔΝΔ ΓΤΟ ΦΛΟΗΩΝ ,ΠΟΓΓΔΗΩΕΔ
ΚΛΔΗΓΟΤΜΔΝΔ ΚΑΗ ΚΛΔΗΓΟΤΜΔΝΔ ΔΝΟ ΦΛΟΗΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΞΩΣΔΡΗΚΑ
ΚΟΠΔΤΣΡΑ ΓΗΑ ΚΛΔΗΣΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΛΑΚΑ ΣΤΠΟY PHILOS ME
ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ
ΚΟΠΔΤΣΡΟ (ΝΔΟ ΤΛΗΚΟ)
ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΠΛΑΚΔ ΚΑΣΑΓΜΑΣΩΝ ΑΝΑΣΟΜΗΚΔ ΣΗΣΑΝΗΟΤ ΥΑΜΖΛΟΤ ΠΡΟΦΗΛ ΓΗΑ ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ
ΚΛΔΗΓΑ,ΑΚΡΩΜΗΟΚΛΔΗΓΗΚΖ, ΚΔΦΑΛΖ ΒΡΑΥΗΟΝΗΟΤ, ΔΤΘΔΗΑ ΣΔΝΖ ΚΝΖΜΖΒΡΑΥΗΟΝΗΟΤ, ΔΩ ΔΞΩ ΚΟΝΓΤΛΩΝ ΒΡΑΥΗΟΝΗΟΤ, ΠΡΟΘΗΟΠΛΑΓΗΑ ΚΟΝΓΤΛΩΝ
ΒΡΑΥΗΟΝΗΟΤ, ΩΛΔΚΡΑΝΟΤ, ΑΝΣΗΒΡΑΥΗΟΤ, ΠΖΥΔΟΚΑΡΠΗΚΖ, ΚΔΦΑΛΖ ΜΖΡΗΑΗΟΤ,
ΔΤΘΔΗΑ ΦΑΡΓΗΑ ΜΖΡΗΑΗΟΤ, ΚΑΣΩ ΠΔΡΑ ΜΖΡΗΑΗΟΤ, ΔΩ ΔΞΩ ΚΝΖΜΗΑΗΩΝ ΚΟΝΓΤΛΩΝ ,
ΔΩ ΦΤΡΟ ΑΝΑΣΟΜΗΚΖ ,
1/3
,ΠΟΓΟΚΝΖΜΗΚΖ ΠΡΟΘΗΟΠΛΑΓΗΑ, ΔΞΩ ΦΤΡΟ
ΑΝΑΣΟΜΗΚΖ ,ΠΣΔΡΝΑ, ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΤΘΔΗΔ ΚΑΗ ΚΤΡΣΔ, ΖΒΗΚΖ ΤΜΦΤΖ ΚΑΗ
ΗΔΡΟΛΑΓΟΝΗΔ, ΟΠΗΘΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΗΑ SACROILIAC ΠΛΑΚΑ, ΑΝΑΣΟΜΗΚΖ ILIOPUBIC
ΠΛΑΚΑ, ΓΤΟ ΔΠΗΠΔΓΩΝ ΑΝΑΣΟΜΗΚΖ ΛΔΚΑΝΖ
α) απιέο ζπκπίεζεο - stainless steel
β) low contact - stainless steel
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γ) Δηδηθέο αλαηνκηθέο πιάθεο κηθξώλ θαη κεγάισλ θαηαγκάησλ όισλ
ησλ εηδώλ θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ νπώλ από αλνμείδσην ράιπβα
S/S. Με δπλαηόηεηα λα δέρνληαη

βίδεο θιεηδνύκελεο θαη

απιέο ζπκπηεζηηθέο ζηελ ίδηα νπή όπνπ θαη εηδηθό
γηα λα

insert

γίλεηαη ε κεηαηξνπή ηεο νπήο από ζπκπηεζηηθή ζεθιεηδνύκελε.

δ) Πιάθεο αλαθαηαζθεπήο
ε) πιάθεο ηηηαλίνπ
Δ. ΒΗΓΔ stainless steel
ΒΗΓΔ ΣΗΣΑΝΗΟΤ ΜΗΚΡΩΝ ΚΑΣΑΓΜΑΣΩΝ
ΒΗΓΔ ΦΛΟΗΟΤ ΑΤΣΟΚΟΠΣΟΤΔ 3,5
ΒΗΓΔ ΠΟΓΓΗΩΕΔ 4,0 ΜΗΟΤ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΟΤ ΠΔΗΡΩΜΑΣΟ
ΒΗΓΔ ΚΛΔΗΓΟΤΜΔΝΔ 3,5ΔΝΟ ΦΛΟΗΟΤ (SELFDRILLING-SELFTAPING)
ΒΗΓΔ ΚΛΔΗΓΟΤΜΔΝΔ 3,5 ΓΤΟ ΦΛΟΗΩΝ
ΒΗΓΔ ΚΛΔΗΓΟΤΜΔΝΔ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΑΠΟΣΑΖ ΠΛΑΚΑ ΟΣΟΤ
ΒΗΓΔ ΚΛΔΗΓΟΤΜΔΝΔ 3,5 ΤΠΟΓΟΥΖ ΤΡΜΑΣΩΝ
ΒΗΓΔ ΣΗΣΑΝΗΟΤ ΜΔΓΑΛΩΝ ΚΑΣΑΓΜΑΣΩΝ
ΒΗΓΔ ΦΛΟΗΟΤ ΑΤΣΟΚΟΠΣΟΤΔ 4,5
ΒΗΓΔ ΠΟΓΓΔΗΩΕΔ 6,5 ΜΔ ΜΗΟΤ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΟΤ ΠΔΗΡΩΜΑΣΟ
ΒΗΓΔΚΛΔΗΓΟΤΜΔΝΔ 5,0 ΔΝΟΦΛΟΗΟΤ(SELF-DRILLING-SELF-TAPPING)
ΒΗΓΔ ΚΛΔΗΓΟΤΜΔΝΔ 5,0 ΓΤΟ ΦΛΟΗΩΝ
ΒΗΓΔ ΚΛΔΗΓΟΤΜΔΝΔ ΑΠΟΣΑΖ ΠΛΑΚΑ-ΟΣΟΤ
ΒΗΓΔ ΚΛΔΗΓΟΤΜΔΝΔ ΓΗΑ ΤΠΟΓΟΥΖ ΤΡΜΑΣΩΝ
ΔΗΓΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΒΗΓΔ ΦΛΟΗΟΤ 3,5 ΚΑΗ 4,5 ΣΡΗΠΛΖ ΡΑΒΓΩΖ ΓΗΑ ΠΗΟ ΗΥΤΡΖ ΚΑΗ ΣΑΘΔΡΖ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ-ΓΗΔΗΓΤΖ
ΒΗΓΔ ΚΛΔΗΓΟΤΜΔΝΔ ΔΝΟ ΦΛΟΗΟΤ(SELFDRILLING-SELFTAPPING)
α) θινηνύ απιέο θαη αζθαιηδόκελεο
β)ζπνγγώδνπο νζηνύ νιηθνύ θαη κεξηθνύ ζπεηξάκαηνο
γ) ηύπνπ Herbert
Να είλαη αθέθαιεο, απινθόξεο, νιηθνύ ζπεηξάκαηνο, από ηηηάλην θαη απηνθόπηνπζεο.
Σν ζπείξακα λα είλαη κεηαβιεηνύ βήκαηνο θαη θσληθνύ πξνθίι ώζηε λα δεκηνπξγείηαη ζπκπίεζε.
Να ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία κεγεζώλ από 10 mm
3,2mmέσο6,4mm.

έσο θαη 80 mm

θαη δηακέηξσλ από

δ)Απινθόξεο βίδεο από Ti ζε πιήξεηο ζεηξέο, self drilling, self tapping, cortical & cancellous,
δηακέηξσλ 2.7, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 θαη 6.5mm κε εηδηθή επίζηξσζε από ληηξίδην ηηηαλίνπ γηα ηελ
εύθνιε αθαίξεζε θαη κε νδεγνύο ηνπνζέηεζεο & ηξππάληα cannulated.
ε)Πιήξε ζεηξά απινθόξσλ ζπκπηεζηηθώλ βηδώλ, γηα κηθξά θαη κεγάια θαηάγκαηα, απηνηειώο
ρξεζηκνπνηνύκελεο, εληαθηαδόκελεο θεθαιήο, δύν δηαθνξεηηθώλ ζπεηξακάησλ , ζε δηακέηξνπο 4,5
θαη 7,1 mm, self taping κε καθξύ θαη θνληό ζπείξσκα από Σi.
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δ)Πιήξε ζεηξά απινθόξσλ ζπκπηεζηηθώλ βηδώλ, γηα mini θαη κηθξά θαηάγκαηα, απηνηειώο
ρξεζηκνπνηνύκελεο, εληαθηαδόκελεο θεθαιήο, δύν δηαθνξεηηθώλ ζπεηξακάησλ , ζε δηακέηξνπο 1,7
(self drilling – self taping) θαη 2,3 – 3,0 θαη 3,5 self taping από Ti.
ύζηεκαηα εζσηεξηθήο νζηενζύλζεζεο θαηαγκάησλ
ύζηεκα εζσηεξηθήο νζηενζύλζεζεο θαηαγκάησλ περενθαξπηθήο, πιήξεο, απνηεινύκελν από:
παιακηαίεο αλαηνκηθέο πιάθεο ζηαζεξήο γσλίαο πνιπαμνληθέο – θιεηδνύκελεο κε γπξσζθνπηθή
θίλεζε δαθηπιίνπ, αλαηνκηθέο ειαζκαηνεηδείο πιάθεο ρακεινύ πξνθίι γηα ηηο ζηπινεηδείο
απνθύζεηο ηεο θεξθίδαο θαη σιέλεο, κε θιεηδνύκελεο βίδεο θαη K-Wires, πξνδηακνξθσκέλα ηζρπξά
ειαζκαηνεηδή άγθηζηξα, εηδηθέο βίδεο, θαξθίδεο, από απνκαγλεηηζκέλν s.s.
ύζηεκα εζσηεξηθήο νζηενζύλζεζεο θαηαγκάησλ σιεθξάλνπ απνηεινύκελν από νιηζζαίλνληα
πξνδηακνξθσκέλα cannulated ηζρπξά ειαζκαηνεηδή άγθηζηξα κε ζπκπηεζηηθή πιάθα θαζήισζεο ,
αγθηζηξνεηδείο αλαηνκηθέο πιάθεο (ΖΟΟΚ) κηθξνύ όγθνπ, νδεγνί αθξηβνύο ηνπνζέηεζεο θαη βίδεο
ζπγθξάηεζεο, από απνκαγλεηηζκέλν s.s.
ύζηεκα εζσηεξηθήο νζηενζύλζεζεο θαηαγκάησλ πνδνθλεκηθήο, πιήξεο, απνηεινύκελν από
εηδηθέο αλαηνκηθέο πιάθεο κε πηεξύγηα πιαγηννιηζζαίλνπζεο, πξνηνπνζεηνύκελεο ηεο αλάηαμεο,
κηθξνύ όγθνπ, πξνζαξκνδόκελεο. Αγθηζηξνεηδείο αλαηνκηθέο πιάθεο έζσ θαη έμσ ζθπξώλ, δύν
βεκάησλ, ηζρπξήο αθηλεηνπνίεζεο. Διαζκαηνεηδή cannulated νιηζζαίλνληα άγθηζηξα ηζρπξήο
αθηλεηνπνίεζεο. Οδεγνί αζθαινύο θαζνδήγεζεο ησλ πιαθώλ θαη αγθίζηξσλ , εηδηθέο βίδεο , από
απνκαγλεηηζκέλν s.s.
ύζηεκα εζσηεξηθήο νζηενζύλζεζεο γηα mini θαηάγκαηα θαη αξζξνδέζεηο θαιάγγσλ,
απνηεινύκελν από mini πιάθεο, επζείεο ή ηύπνπ Σ απηνθιεηδνύκελεο - πνιπαμνληθέο ,
θνπηόκελεο, θακπηόκελεο, από ζπλδπαζκό Ti θαη αθηηλνδηαπεξαηό πιηθό PEEK OPTIMA, θαη βίδεο
από Ti Cannulated 2 ζπεηξακάησλ ζπκπηεζηηθέο 2.3 θαη 2.4 mm.
ύζηεκα νζηενζύλζεζεο θαηαγκάησλ ζθαθνεηδνύο θαη κηθξώλ νζηώλ, απνηεινύκελν από εηδηθέο
απηνθόπηνπζεο βίδεο δύν ηκεκάησλ, ζπλαξκνινγνύκελεο, ξπζκηδόκελνπ βαζκνύ ζπκπίεζεο, ζε 2
πιήξεηο ζεηξέο , από Ti.
ύζηεκα θαηαγκάησλ θιείδαο θαη αθξσκηνθιεηδηθήο, απνηεινύκελν από εηδηθέο αλαηνκηθέο πιάθεο
δεμηέο – αξηζηεξέο, θιεηδνύκελεο από Ti, κε ζηνπ πξνζηαζίαο βξαρηνλίνπ πιέγκαηνο
ύζηεκα εζσηεξηθήο νζηενζύλζεζεο θαηαγκάησλ θεθαιήο βξαρηνλίνπ, απνηεινύκελν από εηδηθέο
αλαηνκηθέο πιάθεο δεμηέο – αξηζηεξέο, πνιπαμνληθέο κε γπξνζθνπηθό δαθηύιην, επηινγήο εύξνπο
έσο 25Ο , θιεηδνύκελεο από Ti, κε εγθνπέο πξόζδεζεο ξακκάησλ
Κεθαιή θεξθίδνο Modular – Bipolar, αλαηνκηθή, κε γπξνζθνπηθή θίλεζε θαη γσλίσζε θεθαιήο
πεξηκεηξηθά κέρξη θαη 15ν . Σξία κεγέζε θεθαιήο από ρξσκνθνβάιηην κε πξνηνπνζεηεκέλν ΡΔ,
stem 6,5 θαη 7,5 mm ηειεζθνπηθά εθηεηλόκελν γηα θάιπςε νζηηθνύ ειιείκκαηνο κέρξη 10 mm., από
S.S.
Οιηθή αξζξνπιαζηηθή κεηαθαξπνθαιαγγηθήο άξζξσζεο από ηεξεό Άλζξαθα γηα ρξήζε νιηθήο
αληηθαηάζηαζεο ηεο άξζξσζεο ηνπ δείθηε, κεζαίνπ δαθηύινπ, παξάκεζνπ θαη
κεηαθαξπνθαιαγγηθώλ αξζξώζεσλ ησλ κηθξώλ δαθηύισλ, πνπ παξνπζηάδνπλ ζπκπηώκαηα
πόλνπ, πεξηνξηζκέλεο θίλεζεο, ή δελ ππάξρεη επαξθήο επζπγξάκκηζε ησλ νζηώλ, ή ξεπκαηνεηδήο
αξζξίηηδα, νζηεναξζξίηηδα, ή κεηαηξαπκαηηθή αξζξίηηδα όπνπ ε αλαθαηαζθεπή ησλ καιαθώλ
κνξίσλ κπνξεί λα παξάζρεη ηθαλνπνηεηηθή ζηαζεξόηεηα.
Να απνηειείηαη από εκθύηεπκα 2 ηεκαρίσλ πνπ ζα αληηθαζηζηνύλ όιε ηελ κεηαθαξπνθαιαγγηθή
άξζξσζε.
ύζηεκα εζσηεξηθήο νζηενζύλζεζεο θαηαγκάησλ
πηέξλεο, κεηαηαξζίσλ, κεηαθαξπίσλ,
νζηενηνκηώλ θαη αξζξνδέζεσλ, απνηεινύκελν από πιήξεηο ζεηξέο θιεηδνύκελσλ αλαηνκηθώλ
πιαθώλ ρακεινύ πξνθίι, ζπλνδεπόκελν από θιεηδνύκελεο θαη κε βίδεο 2,7mm & 3.5mm από Ti.
ύζηεκα εζσηεξηθήο νζηενζύλζεζεο γηα θαηάγκαηα δηαθύζεσλ θεξθίδαο - σιέλεο - βξαρηνλίνπ,
θαηάγκαηα θνλδύισλ βξαρηνλίνπ θαη πεξηπξνζεηηθά, θαηάγκαηα σιεθξάλνπ, απνηεινύκελν από
πιάθεο επζείεο, αλαηνκηθέο θνλδύισλ θαη σιεθξάλνπ θιεηδνύκελεο, από απνκαγλεηηζκέλν s.s. θαη
βίδεο από Ti, ζπκπηεζηηθέο 2.5mm & 3.5mm
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ύζηεκα εζσηεξηθήο νζηενζύλζεζεο γηα θαηάγκαηα δηαθύζεσλ κεξνύ - θλήκεο - βξαρηνλίνπ,
θαηάγκαηα θνλδύισλ κεξνύ - θλήκεο θαη πεξηπξνζεηηθά, θαηάγκαηα ππεξθνλδύιηα, απνηεινύκελν
από πιάθεο επζείεο, αλαηνκηθέο θνλδύισλ θιεηδνύκελεο, από απνκαγλεηηζκέλν s.s. θαη βίδεο από
Ti, ζπκπηεζηηθέο 3.5mm & 5.0mm
ΟΣΙΚΑ ΜΟΥΔΤΜΑΣΑ
Γεληθέο πξνδηαγξαθέο:
Να δηαηίζεληαη:
•Δκπεξηζηαησκέλα θιηληθά άξζξα κε ηεθκεξησκέλε θαιή κεηεγρεηξεηηθή πνξεία ζε έγθπξα
νξζνπεδηθά πεξηνδηθά κε δηεζλή θπθινθνξία.
•Κιηληθή εκπεηξία ζε έγθξηηα θέληξα ηνπ εμσηεξηθνύ.
•Πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειόηεηαο CE MARK θαη FDA Ακεξηθήο.
ΟΣΗΚΑ ΑΝΘΡΩΠΗΝΑ ΜΟΥΔΤΜΑΣΑ
ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
1).ΟΣΗΚΟ ΦΟΤΓΓΑΡΑΚΗ ΑΠΟ 100% DBM Δ ΜΟΡΦΖ ΜΠΛΟΚ
2).ΠΟΓΓΩΓΖ ΣΡΗΜΜΑΣΑ ΑΠΟ 100% DBM Δ ΠΟΟΣΖΣΔ 5cc,10cc,15cc
3).ΟΣΗΚΖ ΠΟΓΓΩΓΖ ΛΩΡΗΓΑ ΑΠΟ 100%DBM ΜΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΤΡΡΑΦΖ
4).DBM PUTTY Δ ΜΟΡΦΖ ΠΛΑΣΔΛΗΝΖ 2.5cc, 5cc, 10cc
5).ΠΛΑΣΔΗΑ ΠΔΡΗΣΟΝΔΗΑ Δ ΓΗΑΦΟΡΔ ΓΗΑΣΑΔΗ ΜΔΓΔΘΖ
ΔΗΓΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
1. Αλζξώπηλα νζηηθά κνζρεύκαηα πνπ λα απνηεινύληαη από απνκεηαιισκέλε νζηηθή
κεζνθπηηάξηα νπζία (DBM-Demineralized Bone Matrix), θαη θαηάιιειν κε θπηηαξνηνμηθό θνξέα),
ηα νπνία λα δηαζέηνπλ νζηενεπαγσγηθέο θαη νζηενθαζνδεγεηηθέο ηδηόηεηεο. Σα κνζρεύκαηα λα
παξέρνληαη απνζηεηξσκέλα ζε ζεη κηαο ρξήζεο κε ηε δπλαηόηεηα αλάκημεο αίκαηνο ή απηόινγνπ
κπεινύ ησλ νζηώλ. Σα κνζρεύκαηα λα δηαηίζεληαη ζε δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο, ζε κνξθή πάζηαο κε
ή ρσξίο ηξίκκαηα αλζξώπηλνπ ζπνγγώδνπο νζηνύ (από ηνλ ίδην δόηε κε ην DBM) ζε δηάθνξα
κεγέζε, θαη ελέζηκα κε ηα απαξαίηεηα εξγαιεία εληόο ηεο ίδηαο ζπζθεπαζίαο.
2. Μόζρεπκα από επεμεξγαζκέλν, μεξό, αλζξώπηλν αθπηαξηθό ηζηό , πνπ λα ιεηηνπξγεί σο
πεξηνζηηθό ηθξίσκα ζε αλνηθηά νζηηθά ειιείκκαηα θαη γηα ηε ηζηηθή ελίζρπζε καιαθώλ κνξίσλ,
όπσο ηνπ ηξνθηθνύ Πεηάινπ, ηνπ Αρίιιεηνπ ηέλνληα, ελίζρπζεο ζπλδέζκσλ, θιπ .
Δπίζεο λα παξέρεηαη ζε μεξή θαη ζε ελέζηκε κνξθή πξνο επνύισζε δηαβεηηθώλ ειθώλ
ζπζθεπαζκέλν κε ζσιελάξην ηνπνζέηεζεο. Σν κόζρεπκα λα εκπεξηέρεη βηνινγηθνύο παξάγνληεο
όπσο π.ρ. ην θνιιαγόλν (I, III, IV, VII), ειαζηίλε, ιακηλίλε, FGF.
3. Ξεξά αλζξσπηλά κνζρεύκαηα θαηάιιεια γηα νζηηθά ειιείκκαηα, πνπ πξνέξρνληαη από
αλζξώπηλεο κεξηαίεο κηζέο ή νιόθιεξεο θεθαιέο ΤΝΘΔΣΗΚΑ ΟΣΗΚΑ ΜΟΥΔΤΜΑΣΑ
πλζεηηθά νζηηθά κνζρεύκαηα ζε κνξθή πάζηαο θαη ηξηκάησλ από tricalciumphosphateε
πδξνμηαπαηηηε ε θαη ζπλδπαζκό απηώλ
1. πλζεηηθό νζηηθό ππνθαηάζηαην κε ρεκηθή ζύζηαζε ηξηθσζθνξηθνύ αζβεζηίνπ θαη δηάιπκα
θσζθνξνύρνπ λαηξίνπ, κε ηδηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζε ελέζηκε κνξθή θαη ζηεξενπνίεζεο ηζνζεξκηθά
ζε ηνπιάρηζην δέθα (10) ιεπηά, κε θξπζηαιιηθή δνκή όκνηα κε απηή ηνπ θπζηνινγηθνύ νζηνύ θαη
απμεκέλεο κεραληθέο αληνρέο δεθαπιάζηεο από απηέο ηνπ ζπνγγώδνπο νζηνύ.
2. πλζεηηθό νζηηθό νζηενθαζνδεγηηηθό ππνθαηάζηαην κε ρεκηθή ζύλζεζε, ζεηηθνύ αζβεζηίνπ
ηαηξηθήο πνηόηεηαο κε νκνηόκνξθε θξπζηαιιηθή δνκή κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεγρόκελνπ ξπζκνύ
πδξόιπζεο αληίζηνηρν κε ην ξπζκό ζρεκαηηζκνύ λένπ νζηνύ (κέζνο ρξόλνο 10 έσο 12
εβδνκάδεο), ην νπνίν λα δηαζέηεη νζηενθαζνδεγηηηθέο ηδηόηεηεο. Σν κόζρεπκα λα πξνζθέξεηαη ζε
δηαθόξνπο ηύπνπο: ζε κνξθή δηζθίσλ ζε δπν δηακέηξνπο 4,8 & 3,0 ρηι,, σο θνξέαο αληηβηνηηθνύ κε
ηελ πξνζζήθε tobramycin sulfate, (4%), ζε κνξθή όπνπ λα παξαζθεπάδεηαη δηεγρεηξεηηθά ζε
δηζθία κε ηελ πξναηξεηηθή ρξήζε θαη αληηβηνηηθνύ (απιό θαη ηαρείαο πήμεο), θαζώο θαη ζε ελέζηκε
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κνξθή πνπ λα παξαζθεπάδεηαη δηεγρεηξεηηθά θαη λα ζηεξενπνηείηαη ηζνζεξκηθά ζε δέθα (10) ιεπηά
θαη κε κέγηζηεο αληνρέο ζε ζπκπηεζηηθέο δπλάκεηο, 80 MPa.
ΔΝΓΟΜΤΔΛΙΚΟΙ ΗΛΟΙ
Δλδνκπειηθνί ήινη κεξνύ θλήκεο από αλνμείδσην ράιπβα S/S
δπλαηόηεηαηνπνζέηεζεο θαη αλάζηξνθα.

ε΄θξάκα ηηηαλίνπ Ti6Al4V κε

Να δέρεηαη εμσηεξηθό νδεγό ηόζν γηα ηεο θεληξηθέο όζν θαη γηα ηηο πεξηθεξηθέο βίδεο.
Ζ ζεηξά

ησλ εξγαιείσλ λα είλαη θαηά ην δπλαηόλ

ίδηα γηα ην κεξό θαη ηελ θλήκε γηα επθνιία ηεο ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ ζην ρεηξνπξγείν.
GAMMA - NAIL ΟΛΗΘΑΗΝΟΝΣΔ ΖΛΟΗ
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΖΛΟΤ ΓΗΑΣΡΟΥΑΝΣΖΡΗΩΝ ΚΑΣΑΓΜΑΣΩΝ
Ήινη θεθαιήο κεξηαίνπ από θξάκα ηηηαλίνπ Ti6Al4V, γηα δηαηξνραληήξηα θαη ππνηξνραληήξηα
θαηάγκαηα. Να δηαηίζεληαη ζε δηακέηξνπο 10 mm, 11 mm θαη 12 mm θαη γσλίεο 125o, 130o . Ζ
δηακέηξνο ηεο θεθαιήο λα είλαη 15,0 mm θαη ην κήθνο ηνπ ήινπ λα είλαη από 195 mm έσο 400 mm.
Να δηαζέηνπλ κία (1) βίδα ζπγθξάηεζεο ηεο θεθαιήο κε κεραληζκό νιίζζεζεο γηα δπλακηθή
ζπκπίεζε . Να είλαη ζπκπαγείο, cannulated , λα έρνπλ κπηεξό άθξν θαη λα θέξνπλ αύιαθεο θαηά
κήθνο ηνπ ήινπ γηα πην εύθνιε εηζρώξεζε θαη κεγαιύηεξν ειαζηηθόηεηα. Να έρνπλ εμσηεξηθό
νδεγό γηα κήθνο 195 mm , 250 mm , 320 εσο 400mm, θαη πεξηθεξηθέο βίδεο γηα ζηαηηθή θαη
δπλακηθή ζπκπίεζε.
ΑΙΜΟΣΑΣΙΚΑ
Αηκνζηαηηθό, πνπ λα δξα σο ελεξγόο παξάγνληαο αηκόζηαζεο. Με ζπζηαηηθό Θξνκβίλεο
αλζξώπηλεο πξνέιεπζεο, λα είλαη έλα ζηείξν, κε ππξεηνγόλν, ιπνθηινπνηεκέλν παξαζθεύαζκα
ζθόλεο από αλζξώπηλν πιάζκα δεμακελήο, πνπ έρεη ζεξκαλζεί κε αηκό θαη έρεη ππνβιεζεί ζε
ρεκηθή επεμεξγαζία κε δηαιύηε. Σν δηάιπκα ρισξηνύρνπ αζβεζηίνπ λα είλαη έλα ζηείξν, κε
ππξεηνγόλν δηάιπκα.
(Αηκνζηαηηθά Τιηθά / Ακέζνπ επίζρεζεο κεγάισλ αηκνξξαγηώλ(θόιιεο, ζξνκβίλεο θ.ι.π) )
ΑΡΘΡΟΚΟΠΙΚΑ
ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΚΑ ΤΛΗΚΑ
ΑΡΘΡΟΚΟΠΖΖ ΓΟΝΑΣΟ
1.Σα αλαιώζηκα ζηαζεξήο ελδαζξηθήο πίεζεο λα είλαη κε ζσιήλεο εηζξνήο & εθξνήο
θαηαζθεπαζκέλα από εύθακπην ρισξηνύρν πνιπβηλύιην, γηα αξζξνζθνπηθή ρξήζε. πζθεπή κε
δπλαηόηεηα πιύζεο (Lavage) , θαζώο θαη απμνκείσζεο ηεο ξνήο θαη ηεο πίεζεο ζηηγκηαία γηα
αηκόζηαζε κε έιεγρν όισλ ησλ ιεηηνπξγηώλ από πνδνδηαθόπηε.
2.
Σα αξζξνζθνπηθά γιύθαλα SHAVER λα είλαη επζέα, θπξηά θαζώο θαη απινθόξα ζε
ηνπιάρηζηνλ δεθαέμη(16)γεσκεηξίεο θνπήο, δέθα (10) δηακέηξνπο ηνπιάρηζηνλ θαη κήθνπο 8cm,
13cm,19cm θαη 10cm πεξίπνπ. Να δηαζέηνπλ εηδηθέο επηζηξώζεηο ζηελ επηθάλεηα ηνπο γηα κείσζε
ησλ αληαλαθιάζεσλ δηεγρεηξεηηθά, δόληηα κε γσλίεο θαη γεσκεηξία θαηάιιειε ώζηε λα κε "καζάλε"
ηνπο ηζηνύο, θαη λα είλαη θαηάιιειεο θαηαζθεπήο νκόθεληξσλ απιώλ ώζηε λα εκπνδίδεηαη ε
έκθξαμή ηνπο θαη λα εμαιείθεηαη ε πηζαλόηεηα θνπήο ηνπ ίδηνπ ηνπ κεηάιινπ ησλ θνπηηθώλ.
3. Σα ειεθηξόδηα αξζξνζθνπηθήο εθαξκνγήο λα είλαη δηπνιηθά, κε ηερλνινγία ξαδηνζπρλνηήησλ.
Να ππάξρνπλ αλαιώζηκα γηα εμάρλσζε – ζπξξίθλσζε ηζηώλ θαζώο θαη ηύπνπ hook γηα
απειεπζέξσζε ζπλδέζκσλ θαη ηύπνπ curette γηα απνθαηάζηαζε ρόλδξηλσλ βιαβώλ. Να κελ
θαηαζηξέθνπλ ηηο νπηηθέο θαη λα αλαπηύζζνπλ ζεξκνθξαζία κέρξη 70 βαζκνύο θειζίνπ.
ΤΝΓΔΜΟΠΛΑΣΗΚΔ ΠΥ – ΟΥ
1.Σα αλαιώζηκα ζηαζεξήο ελδαζξηθήο πίεζεο λα είλαη κε ζσιήλεο εηζξνήο & εθξνήο
θαηαζθεπαζκέλα από εύθακπην ρισξηνύρν πνιπβηλύιην, γηα αξζξνζθνπηθή ρξήζε. πζθεπή κε
δπλαηόηεηα πιύζεο (Lavage) , θαζώο θαη απμνκείσζεο ηεο ξνήο θαη ηεο πίεζεο ζηηγκηαία γηα
αηκόζηαζε κε έιεγρν όισλ ησλ ιεηηνπξγηώλ από πνδνδηαθόπηε.
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2.
Σα αξζξνζθνπηθά γιύθαλα SHAVER λα είλαη επζέα , θπξηά θαζώο θαη απινθόξα ζε
ηνπιάρηζηνλ δεθαέμη(16)γεσκεηξίεο θνπήο, δέθα (10) δηακέηξνπο ηνπιάρηζηνλ θαη κήθνπο 8cm,
13cm,19cm θαη 10cm πεξίπνπ. Να δηαζέηνπλ εηδηθέο επηζηξώζεηο ζηελ επηθάλεηα ηνπο γηα κείσζε
ησλ αληαλαθιάζεσλ δηεγρεηξεηηθά, δόληηα κε γσλίεο θαη γεσκεηξία θαηάιιειε ώζηε λα κε "καζάλε"
ηνπο ηζηνύο, θαη λα είλαη θαηάιιειεο θαηαζθεπήο νκόθεληξσλ απιώλ ώζηε λα εκπνδίδεηαη ε
έκθξαμή ηνπο θαη λα εμαιείθεηαη ε πηζαλόηεηα θνπήο ηνπ ίδηνπ ηνπκεηάιινπ ησλ θνπηηθώλ.
3. Σα ειεθηξόδηα αξζξνζθνπηθήο εθαξκνγήο λα είλαη δηπνιηθά, κε ηερλνινγία ξαδηνζπρλνηήησλ.
Να ππάξρνπλ αλαιώζηκα γηα εμάρλσζε – ζπξξίθλσζε ηζηώλ θαζώο θαη ηύπνπ hook γηα
απειεπζέξσζε ζπλδέζκσλ θαη ηύπνπ curette γηα απνθαηάζηαζε ρόλδξηλσλ βιαβώλ. Να κελ
θαηαζηξέθνπλ ηηο νπηηθέο θαη λα αλαπηύζζνπλ ζεξκνθξαζία κέρξη 70 βαζκνύο θειζίνπ.
4. Οη βίδεο ηνπνζέηεζεο-ζπγθξάηεζεο κνζρεύκαηνο ρηαζηνύ ζπλδέζκνπ, λα είλαη
απνξξνθήζηκεο, από πνιπγαιαθηηθό νμύ (PLA) κε πξόζκημε νζηενθαζνδεγεηηθώλ νπζηώλ (TCP) ή
θαη δηάηξεηεο γηα ηαρύηεξε ελζσκάησζε ζε δηακέηξνπο από 6 εώο 12 mm θαη ηνπιάρηζηνλ πέληε
κήθε.
5.

Σν ζύζηεκα θαζήισζεο κνζρεύκαηνο ρηαζηνύ ζπλδέζκνπ, λα είλαη κε ρξήζε

εκθπηεύκαηνο ηύπνπ «θνκβίνπ» ρακεινύ πξνθίι, κε ζπλερή ή κεηαβαιιόκελε ινύπα από
ζπλζεηηθέο ίλεο πςειήο αληνρήο θαηάιιεια πξνηεηακέλεο ώζηε λα εκπνδίδεηαη κεηεγρεηξεηηθή
ραιάξσζε θαη ηνπιάρηζηνλ δύν (2) πξν-θνξησκέλα ξάκκαηα γηα ηελ αλάηαμε ηνπ
ζπζηήκαηνο, πνπ λα δηαηίζεηαη ζε δηάθνξα κεγέζε πξνο
επηινγή ή θαη κεηαβαιιόκελε ινύπα κε απεξηόξηζηεο δπλαηόηεηεο κεγεζώλ.
6. Σν ζύζηεκα δεπηεξεύνπζαο θαζήισζεο κνζρεύκαηνο λα είλαη απνηεινύκελν από ελδννζηηθή
δέζηξα ή ζπλνδό αγθξάθα ζε δηάθνξα κεγέζε, θαηάιιειν γηα δεπηεξεύνπζα θαζήισζε καιαθώλ
κνζρεπκάησλ θαηά ηελ αλαθαηαζθεπή ρηαζηνύ ζπλδέζκνπ θαη γηα αληηκεηώπηζε άιισλ
ζπλδεζκηθώλ /ηελόληησλ θαθώζεσλ. Ζ ελδνζηηθή δέζηξα λα δηαηίζεηαη ζε απνζηεηξσκέλε
ζπζθεπαζία.
ΑΚΡΩΜΗΟΠΛΑΣΗΚΖ ΩΜΟΤ
1.Σα αλαιώζηκα ζπζθεπώλ ζηαζεξήο ελδαξζξηθήο πίεζεο λα είλαη κε ζσιήλεο εηζξνήο
& εθξνήο θαηαζθεπαζκέλα από εύθακπην ρισξηνύρν πνιπβηλύιην, γηα αξζξνζθνπηθή
ρξήζε. πζθεπή κε δπλαηόηεηα πιύζεο (Lavage) , θαζώο θαη απμνκείσζεο ηεο ξνήο θαη ηεο
πίεζεο ζηηγκηαίαγηα αηκόζηαζε.
2.Σα Αξζξνζθνπηθά Γιύθαλα (Shaver) (καιαθώλ κνξίσλ θαη νζηηθό), λα είλαη επζέα θπξηά θαζώο
θαη απινθόξα ζε ηνπιάρηζηνλ δεθαέμη (16) γεσκεηξίεο θνπήο, δέθα (10) δηακέηξνπο ηνπιάρηζηνλ
θαη κήθνπο 8cm, 13cm,10cm θαη 19cm πεξίπνπ. Να δηαζέηνπλ εηδηθέο επηζηξώζεηο ζηελ επηθάλεηα
ηνπο γηα κείσζε ησλ αληαλαθιάζεσλ δηεγρεηξεηηθά, δόληηα κε γσλίεο θαη γεσκεηξία θαηάιιειε
ώζηε λα κε "καζάλε" ηνπο ηζηνύο, θαη λα είλαη θαηάιιειεο θαηαζθεπήο νκόθεληξσλ-απιώλ ώζηε λα
εκπνδίδεηαη ε έκθξαμή ηνπο θαη λα εμαιείθεηαη ε
πηζαλόηεηα θνπήο ηνπ ίδηνπ ηνπ κεηάιινπ ησλ θνπηηθώλ.
3.Σα ειεθηξόδηα αξζξνζθνπηθήο εθαξκνγήο λα είλαη δηπνιηθά , κε ηερλνινγία ξαδηνζπρλνηήησλ.
Να ππάξρνπλ αλαιώζηκα γηα εμάρλσζε – ζπξξίθλσζε ηζηώλ θαζώο θαη ηύπνπ hook γηα
απειεπζέξσζε ζπλδέζκσλ ζε δηάθνξεο γσλίεο θαη δηακέηξνπο. Να κελ θαηαζηξέθνπλ ηηο νπηηθέο
θαη λα αλαπηύζζνπλ ζεξκνθξαζία κέρξη βαζκνύο θειζίνπ
ΡΖΞΔΗ ΣΡΟΦΗΚΟΤ ΠΔΣΑΛΟΤ ΩΜΟΤ
1.Σα αλαιώζηκα ζπζθεπώλ ζηαζεξήο ελδαξζξηθήο πίεζεο λα είλαη κε ζσιήλεο εηζξνήο
& εθξνήο θαηαζθεπαζκέλα από εύθακπην ρισξηνύρν πνιπβηλύιην, γηα αξζξνζθνπηθή ρξήζε.
πζθεπή κε δπλαηόηεηα πιύζεο (Lavage) , θαζώο θαη απμνκείσζεο ηεο ξνήο θαη ηεο πίεζεο
ζηηγκηαία γηα αηκόζηαζε.
2.Σα Αξζξνζθνπηθά Γιύθαλα (Shaver) (καιαθώλ κνξίσλ θαη νζηηθό), λα είλαη επζέα , θπξηά θαζώο
θαη απινθόξα ζε ηνπιάρηζηνλ δεθαέμη (16) γεσκεηξίεο θνπήο, δέθα (10) δηακέηξνπο ηνπιάρηζηνλ
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θαη κήθνπο 8cm, 10cm,13cm θαη 19cm πεξίπνπ. Να δηαζέηνπλ εηδηθέο επηζηξώζεηο ζηελ επηθάλεηα
ηνπο γηα κείσζε ησλ αληαλαθιάζεσλ δηεγρεηξεηηθά, δόληηα κε γσλίεο θαη γεσκεηξία θαηάιιειε
ώζηε λα κε "καζάλε." ηνπο ηζηνύο, θαη λα είλαη θαηάιιειεο θαηαζθεπήο, νκόθεληξσλ απιώλ ώζηε
λα εκπνδίδεηαη ε έκθξαμή ηνπο θαη λα εμαιείθεηαη ε πηζαλόηεηα θνπήο ηνπ ίδηνπ ηνπ κεηάιινπ ησλ
θνπηηθώλ.
3. Σα ειεθηξόδηα αξζξνζθνπηθήο εθαξκνγήο λα είλαη δηπνιηθά , κε ηερλνινγία ξαδηνζπρλνηήησλ
.Να ππάξρνπλ αλαιώζηκα γηα εμάρλσζε – ζπξξίθλσζε ηζηώλ θαζώο θαη ηύπνπ hook γηα
απειεπζέξσζε ζπλδέζκσλ θαη ηύπνπ curette γηα απνθαηάζηαζε ρόλδξηλσλ βιαβώλ. Να κελ
θαηαζηξέθνπλ ηηο νπηηθέο θαη λα αλαπηύζζνπλ ζεξκνθξαζία κέρξη 70 βαζκνύο θειζίνπ .
4. Να ζπκπεξηιακβάλνληαη θάλνπιεο αξζξνζθόπεζεο, ιείεο Να ζπκπεξηιακβάλνληαη θάλνπιεο
αξζξνζθόπεζεο, κε ζπείξακα νη νπνίεο λα δηαζέηνπλ ηελ ηδηόηεηα λα κεηαηξαπνύλ ζε ιείεο ,
πνιιαπιώλ ρξήζεσλ.
5.Να έρεη άγθπξεο θσληθνύ ζρήκαηνο δηακέηξνπ 3,5mm -6,5M ,πςειήο αληνρήο ζε θνξηία, από
peek, κεηαιιηθέο, θαη απνξξνθήζηκεο, θαηαζθεπαζκέλεο από εληζρπκέλν πνιπγαιαθηηθό νμύ κε
πξνζαλαηνιηζκέλεο ίλεο, λέαο ηερλνινγίαο, κε ζπείξακα, κε έλα, δύν ή ηξία κε απνξξνθήζηκα
ξάκκα Νν2 πςειήο αληνρήο, πεξίπνπ θαη έληνλνπ ρξώκαηνο γηα εύθνιν εληνπηζκό ηνπο
ελδναξζξηθά , θαζώο θαη εθπηπζζόκελεο κεηαιιηθέο ή από peek γηα επέκβαζε κνλήο ή δηπιήο
ζεηξάο.(single ή double row). Να είλαη πξννπιηζκέλεο κε εηζαγσγέα κηαο ρξήζεσο
6. Άγθπξεο δηακέηξνπ 2.8 θαη 3,5 κεηαιιηθέο θαζώο θαη Peek 4mm ηύπνπ Knotless, πνπ λα
ζπκπεξηιακβάλνπλ ξάκκαηα ζηε ζπζθεπαζία γηα επέκβαζε κνλήο ή δηπιήο ζεηξάο.(single ή
double row).
ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΚΑ ΔΗΓΗΚΑ ΤΛΗΚΑ
εη ζπιινγήο θαη απόδνζεο απηόινγσλ απμεηηθώλ παξαγόλησλ
εη ζπιινγήο θαη απόδνζεο απηόινγσλ απμεηηθώλ παξαγόλησλ κε δπλαηόηεηα απόδνζεο
ηνπιάρηζηνλ 4ml PRP(Platelet Rich Plasma) πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο.
Σν ζεη λα πεξηιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα αλαιώζηκα γηα ηε ζπιινγή ηνπ αίκαηνο θαη ηελ
έγρπζε ησλ απηόινγσλ απμεηηθώλ παξαγόλησλ ζηνλ αζζελή θαζώο θαη δπλαηόηεηα
θσηνελεξγνπνηεζεο
Να πεξηιακβάλεη θηαιίδηα πνπ λα κελ επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία ζηαηηθνύ ειεθηξηζκνύ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο θπγνθέληξηζεο κε εηδηθή νξηδόληηα επεμεξγαζία.
Δπίζεο, λα παξέρεη ηνλ αζθαιή δηαρσξηζκό ηνπ «θησρνύ» θαη ηνπ «πινύζηνπ» ζε αηκνπεηάιηα
πιάζκαηνο κε εηδηθό ζύζηεκα push out.
Να πεξηιακβάλεη θαη λα παξαρσξεζεί ν ζύλνδνο εμνπιηζκόο.
Δκθύηεπκα απνθαηάζηαζεο νζηενρόλδξηλσλ ειιεηκκάησλ, βηναπνξξνθήζηκν, πβξηδηθνύ ηύπνπ
από θνιιαγόλν θαη ζπλζεηηθά ππνθαηάζηαηα γηα αξζξνζθνπηθή εθαξκνγή
Δύθακπηνη πεξαζηήξεο ξακκάησλ, απνζηεηξσκέλνη, κίαο ρξήζεο. Να ζπλνδεύνληαη από εηδηθή
ιαβή ζύιιεςεο κε εηδηθό κεραληζκό πεξηζηξνθήο αλά 90°, ώζηε ν ρεηξνπξγόο λα κπνξεί λα θάλεη
δηάθνξνπο απαξαίηεηνπο ρεηξηζκνύο κέζα ζηελ άξζξσζε, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα γπξίδεη ην ρέξη
ηνπ ( λα κπνξεί λα θξαηά ην ρέξη ηνπ πάληα ζε νπδέηεξε θάζεηε ζέζε).
Διεύζεξεο άγθπξεο θαζήισζεο ( ηύπνπ Mitek) κε ξάκκα
ρεηξνπξγεία ή ζε αξζξνζθνπηθέο επεκβάζεηο.

γηα ρξήζε ζηα νζηά ζε αλνηρηά

Όιεο νη παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ήηαλ απνηέιεζκα ηεο δηαβνύιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε,
από ηα κέιε ηεο επηηξνπήο θαη ζύκθσλα κε ηηο ελ γέλεη δηεζλείο παξαδεδεγκέλεο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη πξόηππα, ηηο παξαδνρέο ηεο ηαηξηθήο – λνζειεπηηθήο επηζηήκεο, ηελ θιηληθή
εκπεηξία από ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε ησλ παξαπάλσ πιηθώλ, ηελ πξνζεθηηθή κειέηε θαη
δηαζηαύξσζε ησλ ήδε πξνζθεξόκελσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ησλ εηαηξηώλ πνπ ζπκκεηείραλ
θαζώο θαη από ηελ εκπεηξία ησλ κειώλ από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγελέζηεξνπο δηαγσληζκνύο.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ην Γ κε νκνθσλία ησλ παξηζηακέλσλ
κειώλ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙIΙ– ΣΔΤΓ
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: *ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΧΛΟΥ «ΣΚΥΛΛΤΣΕΛΟ»]
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *.......+
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΛΗΕΛΟΥ 2 ΧΛΟΣ Τ.Κ.82132]
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΒΑΛΑΝΛΔΑ Μ. –ΡΑΓΟΥΔΘ Β.]
- Τθλζφωνο: *2271350258]
- Θλ. ταχυδρομείο: *promithion@xioshosp.gr]
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.xioshosp.gr]
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): [OΚΟΡΑΛΔΛΚΑ ΥΛΛΚΑ CPV33141700-7]
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Ρρομικειεσ]
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει):
[64/18]
ΟΛΕΣ ΟΛ ΥΡΟΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΣΕ ΚΑΚΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΚΟΥΝ ΑΡΟ
ΤΟΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΦΟΕΑ
Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι :
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+

Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
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ι μεςαία επιχείρθςθ;
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογο:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:

Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *+ Ναι *+ Πχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσ;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ α) *……+
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φορζα
ςτθν
ζνωςθ
ι
κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ β) *……+
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ γ) *……+
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+

Σελίδα 56

Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ,
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ,
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ,
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν
ναι
παρακζςτε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε
υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ·
2. δωροδοκία,·
3. απάτθ·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ·
5.

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ

6.

παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων.

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Πχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπου το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Εάν ναι, αναφζρετε:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Θμερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ λόγοσ(-οι):* +
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
β) *……+
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
καταδικαςτικι απόφαςθ:
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
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(«απηνθάζαξζε»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν:

*……+
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+

Σελίδα 61

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίου;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να -[.......................]
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισ
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Έρεη δηαπξάμεη ν οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
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Έρεη

ζπλάςεη

ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε *+ Ναι *+ Πχι
ηπρφλ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, λόγω τθσ
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή *+ Ναι *+ Πχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *...................…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Πχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *….................+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Μπορεί
ο
οικονομικόσ
φορζασ
να *+ Ναι *+ Πχι
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
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αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα
φορζασ δθλϊνει ότι:

ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ναι *+ Πχι
επιλογισ;

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.

Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισ; του:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ
*…+

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

*……..........+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .

Απάντθςθ:

1β)
Μόνο
για
δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
υπθρεςιϊν:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
παράςχει
τισ
ακόλουκεσ
κυριότερεσ
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόςει
τα
ακόλουκα
ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ
διενζργεια ελζγχων όςον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ;
6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον
εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ

Αρικμόσ
ετϊν
(θ
περίοδοσ
αυτι
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):
*…...........+
Ρεριγραφι

ποςά

θμερομθνίεσ

*……..........................+

*……+
*……+

*....……+

*+ Ναι *+ Πχι

α)*......................................……+
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παραλιπτεσ

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
β) *……+
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να *……+
εφαρμόηει
τα
ακόλουκα
μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι *……+
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
*....……+
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα *+ Ναι *+ Πχι
απαιτοφμενα
δείγματα, περιγραφζσ
ι
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ·
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα *+ Ναι *+ Πχι
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει *+ Ναι *+ Πχι
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ
καταλλθλότθτα
των
προϊόντων,
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε *….............................................+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα
διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

*……+ *……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Πχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται
με
τα
απαιτοφμενα
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε *……+ *……+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι –
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν
ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που
αναφζρονται, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
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Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV
Τπόδειγμα Οικονομικϊν Προςφορϊν

Α/Α

Πεπιγπα
θή
Δίδοςρ

Κωδικόρ
Δηαιπείαρ

Ποζό
ηηηα

Κωδικόρ
Παπαηηπ
ηηηπίος

Σιμή
Μονάδορ
σωπίρ
ΦΠΑ

ΤΝΟΛΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – ρέδην ύκβαζεο

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
2η ΤΠΔ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΓΔΝΙΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ
«ΚΤΛΙΣΔΙΟ»

ΥΙΟΤ
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ςνολι
κή
ηιμή
σωπίρ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

………..

Σελική
ηιμή με
ΦΠΑ

………..

ΤΜΒΑΗ

ΤΠ.

ΑΡΙΘΜ.

……/2018

Σηελ Φίν, ζήκεξα ……….2018, κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ:
αθενόρ ηνπ ΝΠΔΔ κε ηελ επσλπκία «ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»», πνπ
εδξεύεη ζηελ Φίν (Α.Φ.Μ. ……………, Δ.Ο.Υ. ……………), όπσο εθπξνζσπείηαη λόκηκα θαηά ηελ
ππνγξαθή ηεο παξνύζαο από ηνλ ………………………………….. Γιοικηηή ηος Νοζοκομείος
ην νπνίν ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «Σο Νοζοκομείο» θαη αθεηέπος ηεο
εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία
……………………………………...T.K…………..Σηλ………………
FAX………………….
Α.Φ.Μ……………………
Γ.Ο.Τ……………………….,
όπσο
εθπξνζσπείηαη
λόκηκα
θαηά
ηελ
ππνγξαθή
ηεο
παξνύζαο
από
η……....
……..………………………………….., ε νπνία ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο
«Ππομηθεςηήρ», ζπκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα
αθόινπζα:
Α. Τελ ……….2018 δηελεξγήζεθε δηαγσληζκόο ζε επξώ, γηα ηελ πξνκήζεηα ΟΡΘΟΠΑΙΓΙΚΩΝ
ΤΛΙΚΩΝ(CPV 33141700-7) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Φίνπ «Σθπιίηζεην»,
ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 64/2018 διακήπςξη αςηού. Σο αποηέλεζμα ηος ανωηέπω
διαγωνιζμού καηακςπώθηκε ζηον Ππομηθεςηή με απόθαζε ηνπ Δ.Σ. ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε
νπνία ιήθζεθε θαηά ηελ ππ’ αξηζ. ……..η/……….201(θέμα ………..) ζπλεδξίαζή ηνπ,
θαηόπηλ ζρεηηθήο γλσκνδόηεζεο ηεο Επηηξνπήο Δηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ
ηνπ Δηαγσληζκνύ. Οη αλσηέξσ Πξάμεηο θαζώο θαη ε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ
Πξνκεζεπηή απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο.
Β. Μεηά ηα παξαπάλσ, ην Ννζνθνκείν, όπσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαζέηεη, θαη ν
Πξνκεζεπηήο, όπσο αληηζηνίρσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα
εθηειέζεη, ζύκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ αλαθεξόκελνπο όξνπο θαη ζπκθσλίεο:
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
1.1. Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα Οπθοπαιδικών Τλικών CPV 33141700-7
1.2. Τα είδε ζα βξίζθνληαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνύο
όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ
Πξνκεζεπηή.
ΑΡΘΡΟ 2
ΚΤΡΩΔΙ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ
2.1 Ο Πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηε ζύκβαζε θαη από θάζε δηθαίσκα πνπ
απνξξέεη απ’ απηή, εάλ δελ εθπιεξώζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε
ηηο γξαπηέο εληνιέο ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ είλαη ζύκθσλεο κε ηελ ζύκβαζε ή ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηελ/ηηο πξνζεζκία/εο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ
ππόςε ησλ ηπρόλ παξαηάζεσλ πνπ ηνπ δόζεθαλ.
2.2. Ο Πξνκεζεπηήο δελ θεξύζζεηαη έθπησηνο, εθόζνλ ζπληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο.
2.3. Σηνλ Πξνκεζεπηή πνπ θεξύζζεηαη έθπησηνο επηβάιινληαη κε απόθαζε ηνπ Δ.Σ. ηνπ
Ννζνθνκείνπ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην oπoίo ππνρξεσηηθά θαιεί ηov
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ελδηαθεξόκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη
ζύκθσλα κε ηελ 64/2018 Δηαθήξπμε θαη ηελ λνκνζεζία πεξί Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (λ.4412/16).
2.4. Εθηόο από ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ λνκνζεζία πεξί Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ, o
πξνκεζεπηήο επζύλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςεη εηο βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ
από ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 3
ΣΙΜΗΜΑ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
3.1.Τν ζύλνιν ηνπ ηηκήκαηνο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αμία ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ θαη ηελ
εθπιήξσζε θάζε άιιεο ζπλαθνύο ππνρξέσζεο ηνπ Πξνκεζεπηή, ζύκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή
ηνπ πζνζθνξά, αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ ……………………………… ρσξίο ΦΠΑ ή ……………………….
κε ΦΠΑ. Αλαιπηηθόηεξα:
Α/Α

Πεπιγπα
θή
Δίδοςρ

Κωδικόρ
Δηαιπείαρ

Ποζό
ηηηα

Κωδικόρ
Παπαηηπ
ηηηπίος

Σιμή
Μονάδορ
σωπίρ
ΦΠΑ

ΤΝΟΛΑ

ςνολι
κή
ηιμή
σωπίρ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

………..

Σελική
ηιμή με
ΦΠΑ

………..

Η πιεξσκή ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά από θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή
παξαιαβή από ην Ννζνθνκείν, ζύκθσλα κε ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.
3.2. Με ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο ζα νινθιεξσζεί ε εμόθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ εθόζνλ νινθιεξσζεί
ε παξάδνζε ηεο παξαγγειζείζαο πνζόηεηαο θαη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή
άιισλ νηθνλνκηθώλ θπξώζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή.
3.3. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξώ (€), κεηά από πξνεγνύκελε ζεώξεζε ησλ ζρεηηθώλ
ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ πιεξσκήο πνπ αληηζηνηρεί ζην πξώην ηηκνιόγην ηεο ζύκβαζεο από ηνλ
αξκόδην Επίηξνπν ηνπ Ειεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ.
3.4. Ο ρξόλνο εμόθιεζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
3.5
3.5.1. Η εμόθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ
πξνβιέπνληαη θαηά ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμόθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε
απαηηήζεσλ από ην Δεκόζην θαη ηα Ν.Π.Δ.Δ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο
ελεκεξόηεηαο θ.ι.π.).
3.5.2. Η ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πώιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ από ηελ εκεξνκελία εθάζηεο
ηκεκαηηθήο νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ
πξσηνθόιινπ.
3.6. Η πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί από ηελ
απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκόδην Επίηξνπν ηνπ
Ειεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεώξεζε απηνύ, β) θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ηπρόλ
δηθαζηηθώλ ή εμώδηθσλ δηελέμεσλ κεηαμύ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ αθνξνύλ
ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, θαζώο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Ν.
4412/2016. Επίζεο, δελ πξνζκεηξάηε ν ρξόλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο, πνπ νθείιεηαη ζε
ππαηηηόηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθώλ, παξαιαβή
ησλ πιηθώλ κε έθπησζε ιόγσ απνθιίζεσλ από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.).
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3.7.Ο Πξνκεζεπηήο βαξύλεηαη κε ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδώλ. Οη
δηελεξγνύκελεο θξαηήζεηο είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο δηαθήξπμεο θαη
ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο.
3.8.Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπόκελνο από ην άξζξν 24 ηνπ Ν.
2198/1994 θόξνο εηζνδήκαηνο.
3.9. Ο Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξύλεη ην
Ννζνθνκείν.
ΑΡΘΡΟ 4
ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΤΜΒΑΗ – ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Η παξνύζα ζύκβαζε ηζρύεη από ………….. έωρ ………….κε δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά
από απόθαζε ηνπ Δ.Σ.
Τν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηνπ λα θαηαγγείιεη/ιύζεη ηε
ζύκβαζε κε ηνλ Αλάδνρν κεηά από απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο, ζύκθσλα κε ηα
νξηδόκελα ζην άξζξν 133 ηνπ Ν.4412/2016. Σηε πεξίπησζε απηή, ν Αλάδνρνο πέξαλ ηεο ακνηβήο
γηα ην έξγν, πνπ έρεη εθηειέζεη κέρξη ηελ επέιεπζε ηεο ιύζεο ιόγσ ηεο θαηαγγειίαο, δελ
δηθαηνύηαη λα ιάβεη θαλέλα επηπιένλ πνζό σο απνδεκίσζε, εθηόο ησλ ππεξεζηώλ πνπ
απνδεδεηγκέλα έρνπλ πξνεγεζεί ηεο ιύζεο ιόγσ ηεο θαηαγγειίαο, θαζώο θαη ησλ ππνρξεώζεσλ
πνπ έρεη αλαιάβεη έλαληη ηξίησλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ έξγνπ.
Η ζύκβαζε ιύεηαη απηόκαηα ζε πεξίπησζε ππνγξαθήο ζύκβαζεο από εληαίν δηαγσληζκό πνπ ζα
δηελεξγεζεί από ηελ ΕΠΥ ή από ηελ 2ε ΥΠΕ ή από εμνπζηνδνηεκέλν θνξέα αξκνδηόηεηάο ηεο ζε
πεξίπησζε επίηεπμεο ζπκθεξόηεξσλ ηηκώλ. Η ιύζε ηεο ζύκβαζεο γηα ηνλ παξαπάλσ ιόγν δελ ζα
επηθέξεη θακία πεξαηηέξσ αμίσζε από ηνλ Πξνκεζεπηή – Αλάδνρν.
Η ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη έρεη εθηειεζηεί όηαλ παξαδνζεί νξηζηηθά ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο,
γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο θαη εθπιεξσζνύλ νη ηπρόλ ινηπέο ζπκβαηηθέο
ππνρξεώζεηο από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε θαη απνδεζκεπζνύλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα
πξνβιεπόκελα ζηε ζύκβαζε.
ΑΡΘΡΟ 5
ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ
5.1. Ο Πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεύζπλνο γηα ηελ κε παξνρή ηεο ππεξεζίαο,
εθόζνλ ζπληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο. Ωο αλσηέξα βία λνείηαη θάζε γεγνλόο απξόβιεπην, ην
νπνίν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα απνηξαπεί έζησ θαη κε ηε ιήςε κέηξσλ άθξαο
επηκέιεηαο θαη ζύλεζεο, έλεθα ηνπ νπνίνπ θαζίζηαηαη αλέθηθην ζηνλ Πξνκεζεπηή λα πξνβεί ν
ίδηνο ή κέζσ ηξίησλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ.
5.2. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη κέζα ζε δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξώλ από ηόηε πνπ έιαβε
ρώξα ην γεγνλόο πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία λα ην αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην
Ννζνθνκείν ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Σε πεξίπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηήο δελ
πξνζθνκίζεη ηέηνηα ζηνηρεία ζηεξείηαη ηνπ δηθαηώκαηνο λα επηθαιεζηεί ηε ζπλδξνκή ιόγνπ
αλσηέξαο βίαο γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ.
5.3. Τν Ννζνθνκείν νθείιεη λα απαληήζεη εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ ζηελ θαηά ηα αλσηέξσ
γλσζηνπνίεζε ηνπ γεγνλόηνο αλσηέξαο βίαο από ηνλ Πξνκεζεπηή. Αλ ην Ννζνθνκείν δελ
απαληήζεη εληόο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην γεγνλόο
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αλσηέξαο βίαο απνδεηθλύεηαη πιήξσο από ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ πξνζθνκηζηεί, ζεσξείηαη όηη
απνδέρεηαη ηε ζπλδξνκή ηνπ ιόγνπ αλσηέξαο βίαο πνπ επηθαιείηαη ν Πξνκεζεπηήο.
5.4. Γεγνλόηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδύλσλ ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
ηνπ Πξνκεζεπηή θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ δπζκελώο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ
ππνρξεώζεσλ, δελ ζπληζηνύλ ιόγνπο αλσηέξαο βίαο.
ΑΡΘΡΟ 6
ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Σύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε δηαθήξπμε, ν Πξνκεζεπηήο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο
παξνύζαο ζύκβαζεο, θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζ. ………………/………-201… εγγπεηηθή επηζηνιή
η………………………., πνζνύ ……………… επξώ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό πέληε ηνηο εθαηό
(5%) επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), κε ρξόλν
ηζρύνο έσο ηελ ……….-20…
Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή ζύκβαζεο,
πξέπεη λα είλαη ηοςλάσιζηον μεγαλύηεπορ καηά ένα μήνα από ηον ζςμβαηικό σπόνο θαη
ζα επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή (πνζνηηθή θαη πνηνηηθή) παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο (ζπκβαηηθό
αληηθείκελν), ηελ εθπιήξσζε ηεο ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο ηνπ Πξνκεζεπηή θαη ύζηεξα από ηελ
εθθαζάξηζε ηπρόλ απαηηήζεσλ.
ΑΡΘΡΟ 7
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
7.1. Η παξαιαβή ζα δηελεξγείηαη από Επηηξνπή νξηδόκελε από ηελ Υπεξεζία, ζπληαζζνκέλνπ
πξνο ηνύην ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ. Ο Πξνκεζεπηήο έρεη δηθαίσκα λα παξίζηαηαη ζηε δηαδηθαζία
παξαιαβήο.
7.2. Καζ΄ όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ πξνκήζεηαο, ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη
ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενύηαη δε λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ νπνηεζδήπνηε
παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνκήζεηαο
7.3. Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κόλνο ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο
ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινύκελν από απηόλ πξνζσπηθό γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
ππνρξεώζεσλ ηεο ζύκβαζεο. Σε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε
ηξίηνπο ππνρξενύηαη κόλνο απηόο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
7.4. Απαγνξεύεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλόηεηεο θαη
επζύλεο, πνπ απνξξένπλ γηα απηόλ από ηελ παξνύζα.
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ
8.1. Ο Πξνκεζεπηήο θαη ην Ννζνθνκείν ζα πξνζπαζνύλ λα ξπζκίδνπλ θάζε δηαθνξά πνπ ηπρόλ
ζα πξνθύςεη ζηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, κε βάζε ηελ
θαιή πίζηε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε.
8.2. Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη από ηε ζύκβαζε ή ζα ζρεηίδεηαη κ’ απηήλ θαη
δελ ζα ξπζκίδεηαη θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξόπν, ζα επηιύεηαη απνθιεηζηηθά από ηα θαζ’ ύιελ αξκόδηα
δηθαζηήξηα, , εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη ην Ειιεληθό.
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8.3.Γηα ό,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε, εθαξκόδνληαη νη όξνη ηεο ππ’ αξηζ.
64/2018 δηαθήξπμεο ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνύ, θαζώο θαη νη πεξί πξνκεζεηώλ ηνπ
Δεκνζίνπ δηαηάμεηο, όπσο ηζρύνπλ θάζε θνξά Ν.4412/2016 θ.ι.π.). Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
απηώλ δελ απνθιείεη ηελ άζθεζε άιισλ δηθαησκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ απνξξένπλ από ηηο
ζπλαθείο κε ηε ζύκβαζε δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα θαη ηεο ινηπήο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο.

8.4. Τξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο κπνξεί λα γίλεη κόλνλ εάλ ππάξρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ
άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016.

Σε πίζησζε ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνύζα ζε ηξία (3) όκνηα αληίγξαθα, ηα νπνία, αθνύ
δηαβάζηεθαλ, ππνγξάθεθαλ από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο, εθ ησλ νπνίσλ ην Ννζνθνκείν έιαβε δύν
αληίγξαθα, ελώ ην ηξίην έιαβε ν Πξνκεζεπηήο.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΟΜΔΝΟΙ
ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ

ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ

Σελίδα 75

