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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                 

2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 

«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»                                        

Γραφείο Προμηθειών                          

Πληροφορίες: B.ΠΑΓΟΥΔΗ             

Τηλ.: 2271350258     

Fax : 2271044311 

 

                                                                                                   ΑΔΑΜ:19PROC005456349/21-8-19                 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ AΡ.63/25-07-2019 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ»CPV 

33111730-7 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟY 

ΈΤΟΥΣ 2019 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 56800,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 

ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

 

Τόπος 

διαγωνισμού 

Χρόνος Διενέργειας 

Διαγωνισμού 

Τελική Ημερομηνία 

 Υποβολής Προσφορών 

Κριτήριο 

Κατακύρωσης 

Προϋπολογισμός 

Δαπάνης  

ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΧΙΟΥ 

 

Ημερομηνία: 03-09-19 Ημερομηνία: 02-09-19  

Πλέον Συμφέρουσα από 

Οικονομική άποψη 

Προσφορά Αποκλειστικά 

Βάσει της Τιμής 

Έως 56800,00€ 

με ΦΠΑ  

Ημέρα: ΤΡΙΤΗ Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ 

Ώρα: 10.00 πμ Ώρα: 14:00 μμ 
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Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου, έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1. Του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας 

των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τον Ν.3580/2007(Φ.Ε.Κ. Α΄ 

134/18-06-2007). 

2. Του Ν. 3329/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 

3. Του Ν. 3580/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-06-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». 

4. Του Ν.3918/2011 (Φ.Ε.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις" όπως ισχύει σήμερα. 

5. Του ΠΔ 80/2016 "Περί αναλήψεων από τους διατάκτες" (ΦΕΚ 145/5-8-2016 ΤΕΥΧΟΣ. Α' ) και του 

Ν.4152/2013 ΄΄Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/12,4093/12 και 4127/13΄΄ 

6. Του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014 "Διοικητικές απλουστεύσεις-καταργήσεις, 

συγχωνεύσεις Νομικών  προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα". 

7. Του Ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014 άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών (περί νομιμοποίησης 

δαπανών). 

8. Του Ν.  4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

9. Tου Ν. 4152/2013 υποπαράγραφος Ζ.5 στην οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία  2011/7/ΕΕ σχετικά με τον 
νόμιμο τόκο υπερημερίας και των  προθεσμιών πληρωμής. 

10. Toυ Ν.4497/2017 Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 

επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 107 τροποποιήσεις του Ν.4412/2016) 

11.  Του Ν. 4542/2018, άρθρο τέταρτο «Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών 

Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ)» παρ. 4
α
 “περί έκδοσης απόφασης σκοπιμότητας” (ΦΕΚ Α’ 95/01.06.2018).  

12. Του Ν. 4472/2017 Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προμηθειών Υγείας άρθρο 25. 

13. Του Ν.4605/2019 Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4412 – προσθήκη νέων άρθρων. 

 

Β. Τις αποφάσεις: 

1. Την με αριθ.4425/15-3-2019 ενημέρωση της ΕΚΑΠΥ για τον πίνακα προγραμματισμού του 

διαχειριστικού έτους 2019 του Γενικού Νοσοκομείου Χίου, ο οποίος εγκρίθηκε με την 6/1-3-19 απόφαση  

του Δ.Σ. 

2. Την αριθ. 8/15-3-19 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Χίου με την οποία 

εγκρίνει την σκοπιμότητα της προμήθειας και τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού. 

3. Την υπ’ αρ. 248/2-4-19 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Χίου για συγκρότηση επιτροπής σύνταξης 

τεχνικών προδιαγραφών. 

4. Τις από 6-6-19 και 5-7-19 διαβουλεύσεις των τεχνικών προδιαγραφών. 
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5. Την με αρ.19/26-7-19 απόφαση του ΔΣ με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

6. Την με αρ.19/26-7-19 απόφαση του ΔΣ με την οποία εγκρίνεται η διακήρυξη του διαγωνισμού. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια  «ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» (CPV 33111730-7) 

εγκεκριμένου με τον πίνακα προγραμματισμού διαχειριστικού έτους 2019 προϋπολογιζόμενης  δαπάνης έως 

56800,00€ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά 

Αποκλειστικά Βάσει της Τιμής. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στo Γενικό Νοσοκομείο Χίου,  στις 03-09-19, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00πμ 

από την αρμόδια επιτροπή. 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στο Γενικό Νοσοκομείο 

Χίου (Έλενας Βενιζέλου 2, ΤΚ 82132, Τμήμα Πρωτοκόλλου έως 02-09-19 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 

14:00μμ.  Προσφορά που κατατίθεται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού 

επιστρέφεται στον προσφέροντα ως εκπρόθεσμη. 

Η προσφορά υποβάλλεται δακτυλογραφημένη  υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να καθαρογραφεί και να μονογραφεί από τον προσφέροντα 

διαφορετικά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. 

O φάκελος προσφοράς θα είναι καλά σφραγισμένος και θα αναφέρονται οι εξής ενδείξεις: 

- Η λέξη  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

- Ο αριθμός της διακήρυξης. 

- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

- Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται: 

 Κλειστός Υπο-φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και στοιχεία όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη σε δύο έντυπα  (Πρωτότυπο 

και αντίγραφο).
 

 Κλειστός Υπο-φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο θα τοποθετηθούν τα Τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς σε δύο έντυπα  (Πρωτότυπο και αντίγραφο).  

 Κλειστός Υπο-φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε δύο έντυπα  (Πρωτότυπο και 

αντίγραφο) στον οποίο θα τοποθετηθούν ΜΟΝΟ τα οικονομικά στοιχεία, επί ποινή απόρριψης. Οι τιμές για 

κάθε είδος θα δίνονται ανά τεμάχιο σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό των ειδών της συνημμένης κατάστασης.  

 

Κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, οι τιμές των προσφερόμενων ειδών θα πρέπει να  

είναι εναρμονισμένες με αυτές του Αρχείου Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών (άρθ. 25, 

εδ. 1.1.3, του Ν. 4472/2017) που αντικαθιστά το υφιστάμενο Παρατηρητήριο Τιμών (Ν. 3918/2011, 

άρθρα 13 & 14). Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο 
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Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών τότε οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη 

προϋπολογιζόμενη τιμή της διακήρυξης. Eπίσης, θα πρέπει να αναφέρεται η αντιστοιχία του κωδικού του 

κάθε είδους σε κωδικό του Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών. Αν δεν υπάρχει αντιστοιχία: 

 θα πρέπει να αναφέρεται με ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986)   

 

Η Οικονομική Προσφορά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον Συνολικό Προϋπολογισμό.  

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή για ορισμένα μόνο από τα 

ζητούμενα είδη.  

Οι φάκελοι των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και 

τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Η οικονομική προσφορά  να κατατεθεί και σε ηλεκτρονική μορφή ( CD ). 

 

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλει. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο στις 

ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, 

ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου 

και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων 

της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το 

περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που 

εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών 

πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, 

υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση 

ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 

συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα 

έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων 

εγγράφων, ισχύει το άρθρο 1 του Ν.4250/2014. 

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινήσουν, μέσα σε εύλογη 

προθεσμία, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες 

ήσσονος σημασίας, ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η 

επιτροπή κρίνει ότι μπορούν να θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη 

αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη 

προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

 

H επιτροπή  διενέργειας του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της , μπορεί να προτείνει την κατακύρωση 

της προμήθειας για ολόκληρη, μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό μέχρι 30% ή 50% αντίστοιχα, 

σύμφωνα με τα άρθρα 104 και 105  του Ν.4412/2016  και άρθρο 107, παρ.25 του Ν. 4497/2017. – 

«Τροποποίηση του Ν.4412/2016» Η τελική κατακυρωθείσα ποσότητα θα διαμορφωθεί με τρόπο ώστε να  

καλύψει το εγκριθέν ποσό της διακήρυξης.  
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Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις .Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στο Π.Δ.113/2010 και στο Ν. 4152/2013 , με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής. 

Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον προσφέροντα, όλων των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί σχετικές ενστάσεις κατά της 

παρούσας διακήρυξης. 

1. Το τεύχος της Διακήρυξης αναρτάται στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. (http://www.eprocurement.gov.gr) και στον 

ιστότοπο του Νοσοκομείου Χίου (www.xioshosp.gr)  

2. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει, σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ : Όροι διακήρυξης, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : Τεχνικές προδιαγραφές - Ποσότητες - Προϋπολογισμός 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ : Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

3. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης από το τμήμα Προμηθειών του Γενικού 

Νοσοκομείου Χίου (τηλ: 2271350258 , email: promithion@xioshosp.gr) 

4. Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών «Νόμοι – Διατάξεις». 

Αναθέτουσα Αρχή ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ XIOY 

Τίτλος προμήθειας/ CPV  ΥΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (CPV 33111730-7) 

Προϋπολογισμός Δαπάνης   56800,00 ΦΠΑ  

Χρηματοδότηση 
 ΚΑΕ 1359 

 Ανάληψη Υποχρέωσης : 987/1-7-19 

 

Τόπος Υποβολής 

Προσφορών 

Γενικό Νοσοκομείο Χίου (Έλενας Βενιζέλου 2, ΤΚ 82132, Τμήμα 

Πρωτοκόλλου) 

Δικαίωμα συμμετοχής 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν 

να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 

 κράτος-μέλος της Ένωσης 

 κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 

 τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων 

Συμβάσεων 

 τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση. 

 

 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ 

ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.xioshosp.gr/
mailto:promithion@xioshosp.gr
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Τρόπος Υποβολής 

Προσφορών 
Σφραγισμένες προσφορές 

Καταληκτική Ημερομηνία 

Υποβολής Προσφορών  02-09-19, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00μμ. 

Ημερομηνία Διεξαγωγής 

Διαγωνισμού 03-09-19, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00πμ 

Τόπος Διεξαγωγής 

Διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ (Γρ. Προμηθειών) 

Δημοσιότητα  ΚΗΜΔΗΣ 

 www.xioshosp.gr  

Ημερομηνία δημοσίευσης 
21-08-19 

Διάρκεια σύμβασης 
ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ (Με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης μετά από απόφαση του ΔΣ του 

Νοσοκομείου) 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

Εκατόν ογδόντα (180) μέρες (άρθ.97 του 4412/16), προθεσμία που αρχίζει από 

την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή πριν από την λήξη της (άρθ.97, Ν.4412/16). 

 

 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

( όλα εις διπλούν) 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-άρθρο 93 

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), 

όπως εκάστοτε ισχύει, συμπληρωμένη σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄. 

 Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση του παραρτήματος Γ΄. 

 Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι μετά την σχετική 

δημοσίευση του διαγωνισμού  και προ της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ). 

 Την υπεύθυνη δήλωση υπογράφει ο κατά περίπτωση εκπρόσωπος του 

οικονομικού φορέα (νόμιμος εκπρόσωπος) 

2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), 

όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία να δηλώνεται ο χρόνος ισχύος της 

προσφοράς. 

3. Εγγύηση συμμετοχής 

4. Παραστατικά εκπροσώπησης εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. 

5. Tα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του συμμετέχοντα.  

Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν απαραίτητα την σφραγίδα της εταιρείας. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 94 

Περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που καλύπτουν τις τεχνικές 

απαιτήσεις του φορέα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος 

Β΄  

 

http://www.xioshosp.gr/
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άρθρο 95 

Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Η υποβολή μόνο 

μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 

διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. (Άρθρο 117 παρ. 3) 

Συμπληρώνεται σύμφωνα με το Παράρτημα Δ΄, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο 

επί ποινή απορρίψεως.  

ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ελληνική 

ΝΟΜΙΣΜΑ Ευρώ (€) 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε μία δημόσια 

συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής (Άρθρο 117 παρ. 4), όποτε και 

συντάσσεται ένα ενιαίο πρακτικό τεχνοοικονομικής.   

2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

του διαγωνισμού. 

3. Μετά το πέρας του διαγωνισμού, η αρμόδια επιτροπή υποβάλλει προς το 

αρμόδιο όργανο του Γ. Ν. Χίου, όλα τα πρακτικά διενέργειας του διαγωνισμού 

στα οποία διατυπώνει επαρκώς αιτιολογημένη τη γνώμη της περί του 

συμφέροντος ή μη της προσφοράς του μειοδότη και μπορεί να προτείνει στο 

αρμόδιο όργανο του Γ.Ν. Χίου: 

 την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

 τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του 

με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όταν 

συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Οι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και 

τους όρους της παρούσας διακήρυξης απορρίπτονται. 

Προσφορές που έχουν χρόνος ισχύος της προσφοράς μικρότερο από το ζητούμενο 

απορρίπτονται. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά 

Βάσει της Τιμής. 

 Η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ δεν μπορεί να υπερβεί τον 

προϋπολογισμό. 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 

1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) 

ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας 

αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση 

ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 

πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη 

της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την 

κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με 

το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο 

αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 
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αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 

όργανο. 

 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερομένων ειδών χωρίς ΦΠΑ και 

σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 30 ημέρες μετά την λήξη 

ισχύος της προσφοράς. 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερομένων ειδών χωρίς ΦΠΑ και 

σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 

 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ο Προμηθευτής θα 

βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη 

εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης. 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρα 36 & 350 του 

Ν.4412/16 καθώς και του Ν. 3580/2007) 

Ο ΦΠΑ επί της %  στον οποίο ανάγεται η ζητούμενη προμήθεια βαρύνει το 

Νοσοκομείο. 

Οι τιμές περιλαμβάνουν το κόστος παράδοσης, μεταφοράς και οποιοδήποτε 

άλλο κόστος που πιθανόν να προκύπτει στα πλαίσια της παράδοσης.  

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων 

δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται:  

- στο  Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’145/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 

τους Διατάκτες»,  

- στην ισχύουσα νομοθεσία  Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/09.05.13) 

Υποπαράγραφος Ζ. 5 στην οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 2011/7/ΕΕ 

σχετικά με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας και των προθεσμιών πληρωμής,   

- καθώς επίσης και  τα οριζόμενα από τον Ν. 4412/16 άρθ.200 για την 

εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο και 

τα Ν.Π.Δ.Δ. 

Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις :  

1. 0,07% επί της αξίας εκτός ΦΠΑ, υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4605/19 

- Χαρτόσημο 3% επί της ΕΑΑΔΗΣΥ  

- Ο.Γ.Α 20% επί του χαρτοσήμου της ΕΑΑΔΗΣΥ 

2. 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το 

Υπουργείο Υγείας (μετά την αφαίρεση όλων των παραπάνω κρατήσεων 

πλην του φόρου)  

3. Υπέρ Αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών 0,06% 

- Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης , πλέον 
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εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α 20% 
 

Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το 

άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήματος 4%. 

 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ–

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Ανάδοχο με την χαμηλότερη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν 

κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 

διακήρυξης. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 

Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί της επιχείρησης. 

 Η συμφωνία της προσφοράς προς τη διακήρυξη, τους όρους  τις τεχνικές 

προδιαγραφές  και τις υποχρεώσεις του Αναδόχου. 

 Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

 Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε 

προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή. 

 

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς  δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της 

διαδικασίας του διαγωνισμού  και την ανάθεση της σύμβασης (ν.4412/2016 άρθρο 

117 παρ.3) 

Στον ανάδοχο που θα γίνει κατακύρωση το Νοσοκομείο αποστέλλει ανακοίνωση 

ζητώντας του τα σχετικά δικαιολογητικά κατακύρωσης εις διπλούν, (Ν.4412/2016 

άρθρο 80) τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής τους και να 

έχουν εκδοθεί  σύμφωνα με τον Ν.4605/19 άρ.43. Τα εν λόγω δικαιολογητικά 

ελέγχει η επιτροπή, προσκομίζοντας πρακτικό στο ΔΣ για την τελική έγκριση 

(ν.4412/2016 άρθρο 103 παρ.6 όπως ισχύει σήμερα.) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες (ν.4412/2016 

άρθρο 105) από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύμβασης 

προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης ίσης  με το 5% της 

συμβατικής αξίας (χωρίς τον  Φ.Π.Α.) 

 Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο ανάδοχος  δεν 

προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του 

αρμόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 

Η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο 

Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών αν υπογραφεί 

άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με 

συμφερόμενους όρους για όμοιο προϊόν-υπηρεσία ή αν τεθούν σε ισχύ νέοι Νόμοι-

Διατάξεις-Οδηγίες για το προϊόν-υπηρεσία  

 

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης 

των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: 

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού 

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με 

τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης 

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία 
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ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις 

κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. 

δ. ματαίωσης για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 106 παρ. 1-5. του 

ν.4412/2016. 

ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 

182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους 

κάτω των 15 ετών. 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβή – παράδοση των υλικών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, που θα 

οριστεί με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου. Ο χρόνος εκτέλεσης της 

προμήθειας θα οριστεί με την σύναψη σύμβασης. 

 

                                                                                          Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ 
 

 

 

 

                                                                                                                           ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – Π/Υ 

ΥΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

 

 ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Π/Υ 

(ΜΕ ΦΠΑ 

9% ΚΑΙ 

17%) 

Α. ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ   

1 Συρμάτινοι  οδηγοί αγγειοπλαστικής 50/150/200 διάμετρο 

0,0014 μήκους 190 & 300 cm άκρου J κυρτό ή ευθύ, βάρους 

1,2/2,7/4,3 gr.Το άκρο καλύπτεται από πολυμερές το οποίο 

παρέχει λεία επιφάνεια, επιτρέποντας στο σύρμα συμπεριφορά 

χαμηλού προφίλ. Το σύρμα έχει υδρόφιλη επικάλυψη, το  

οποίο έλκει το νερό και δημιουργεί μια ολισθηρή επιφάνεια 

μειώνοντας τις τριβές και διευκολύνοντας έτσι την 

προσπέλαση σε δύσκολες βλάβες δηλ. ασβεστωμένα ελικοειδή 

αγγεία και ολικές αποφράξεις (CTO 150/200). Ο πυρήνας του 

σύρματος μέχρι και το άκρο του είναι κατασκευασμένο από 

υλικό DURASTEEL, ισχυρότερο από το συμβατικό stainless 

steel, με εξαιρετική αντοχή παρέχοντας μέση στήριξη και 

10 994,5 

 

17% 
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ακριβής καθοδήγηση 

2 Συρμάτινοι οδηγοί αγγειοπλαστικής υδρόφιλοι ακτινοσκιεροί 

σε τέτοιο βαθμό ώστε να διακρίνονται χωρίς να εμποδίζουν την 

ορατότητα του μπαλονιού ή της ενδοπρόθεσης, με 

ακτινοσκιερό άκρο ώστε να διακρίνεται η θέση και η 

κατεύθυνση τους. Παρέχουν έλεγχο κατευθυντικότητας και 

περιστροφικότητας και αυξάνουν την  δυνατότητα 

προσπέλασης όλων των τύπων των στενώσεων, σε όλα τα 

σημεία. Είναι ευέλικτοι δε δημιουργούν τριβές και 

προσπελαύνουν ακόμα και σε ελικοειδείς αρτηρίες. Είναι 

διαμέτρου  0,014΄΄, μήκους 190-300 cm H-ευθύ και H-κυρτού 

άκρου, μεσαίας στήριξης, από elastinite//nitinol 

70 4504,5 

 

17% 

Β.  ΦΟΥΣΚΩΤΗΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   

1. - Η λαβή να είναι τύπου σκανδάλης 

- Να διατίθενται σε τύπους μανομέτρου 20&30ΑΤΜ 

- Ο κοχλίας του εμβόλου να έχει βραχύ βήμα, ώστε να 

επιτυγχάνεται βραδεία αύξηση της πίεσης 

- Να συμπεριλαμβάνεται συνδετικό με αιμοστατική βαλβίδα 

και εισαγωγέα σύρματος και περιστροφέα 

- Η σύριγγα φουσκώματος να είναι διαφανής σε όλη της την 

επιφάνεια 

80 1508,6 

 

9% 

 

Γ. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 

  

1. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΜΕ Sirolimus 

- Να είναι κατασκευασμένο με νανοτεχνολογία (Nanolute 

Tehnology) που επιτρέπει στη φαρμακευτική ουσία να 

διεισδύσει ως τα απώτερα στρώματα του αγγείου.  

Να διατίθεται σε διαμέτρους 1.5, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 

4.0 mm και μήκη 10, 15, 20, 25, 30,35,40 mm 

6 2092,8 

 

9% 

 

2 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ  

10 

(7 LEGENT 

3 NC) 

 

220,13 

110,53 
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Να έχουν χαμηλό προφίλ εισόδου ≤0,016΄΄ και ≤ 0,019΄΄ 

προφίλ προσπέλασης 

- Να διαθέτουν τεχνολογία No Fold στη διάμετρο 1,25 mm 

- Να διατίθενται σε τύπους Μonorail και Over the Wire 

- Να έχουν χαμηλή τριβή υψηλή ευελιξία και προωθητικότητα 

- Να έχουν επιλεκτική υδρόφιλη επίστρωση και κωνικό 

σχεδιασμό μπαλονιού για να αποφεύγεται ο τραυματισμός του 

υγιούς αγγείου 

- Να είναι σχεδιασμένα για την τεχνική Kissing Balloon με 

οδηγό καθετήρα 6F 

 

 

 

9% 

 

  

3 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΜΗ 

ΔΙΑΤΑΤΑ (NON COMLIANT) 

 

  

 Να είναι προφωρτοομένα σε πολυδυναμικό σύστημα 

παράδοσης ταχείας εναλλαγής (rapidexchange) με ανένδοτο 

ασκό πολύ υψηλών πιέσεων (RBP ≥ 20 Atm) για εύκολη 

προσπέλαση ακόμα και σε δύσκολες ανατομίες φέρον άκρο 

εξαιρετικά χαμηλού προφίλ για ακριβή τοποθέτηση καθώς και 

για ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εγκλωβισμού του στην 

ενδοπρόθεση,  κατά την προσπάθεια επαναπροσπέλασης 

Να είναι κατασκευασμένα από υλικό που επιτρέπει την 

ομοιόμορφη επέκταση και επαναδίπλωση μετά την 

αποπλήρωση του μπαλονιού παρέχοντας τη δυνατότητα 

διαδοχικών πληρώσεων κατά τη διάρκεια της αγγειοπλαστικής. 

Να φέρουν ανθεκτική επιλεκτική υδρόφιλη επικάλυψη ώστε να 

επιτυγχάνεται γρήγορη και ασφαλής παράδοση στο σημείο της 

βλάβης 

Να διατίθενται σε διαμέτρους 2.0 έως 5.0 mm με ενδιάμεσα 

μεγέθη ανά 0.25 mm και σε μήκη 6 έως τουλάχιστον 27 mm με 

ενδιανάμεσα μήκη  3 ή 4 mm για δυνατότητα αντιμετώπισης 

απλών και σύνθετων βλαβών. 

Να διαθέτουν ενσωματωμένους ακτινοσκιερούς δείκτες για 

ακριβή τοποθέτηση 

8 680,16 

 

 

9% 

 

 

 

   

Δ. ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 150 5035,8 

 - Να διατίθενται σε μεγέθη 5, 6, 7, 8 F και μήκη από 55 – 100 

cm σε όλους τους τύπους καμπυλότητας (πχ Judkins, Amplatz, 
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Bypass, Multipurpose, έσω μαστικής αυξημένης στήριξης 

(extra back up) και άλλων ειδικών σχημάτων και καμπών). Να 

διατίθενται με ή χωρίς πλαϊνές οπές. Να έχουν μαλακό 

ατραυματικό και ακτινοσκιερό άκρο. Να μην 

παραμορφώνονται με τη θερμοκρασία κατά την παραμονή στο 

σώμα του ασθενούς. Να είναι από παράγωγο πλαστικού 

(PEBAX). Να διαθέτουν συρμάτινη περιέλιξη με τεχνολογία 

ενιαίου τοιχώματος (Full Wall) μεταβλητής πλέξης για μέγιστη 

εσωτερική διάμετρο καθώς και άριστη περιστροφικότητα, 

κατευθυντικότητα, οδηγησιμότητα και αντίσταση στη 

στρέβλωση . 

 

 

9% 

 

 

E. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ  ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΥ 

ΘΡΟΜΒΟΥ  

3 454,53 

 - Να είναι συμβατοί με οδηγό καθετήρα 6F 

- Να είναι από PEBAX 

-Να είναι τύπου RAPID EXCHANGE 

Να διαθέτει συρμάτινη περιέλιξη πεπλατυσμένων ινών με 

τεχνολογία ενιαίου τοιχώματος μεταβλητής πλέξης με 

αποτέλεσμα να αυξάνεται η διάμετρος του εσωτερικού αυλού 

για άριστη δυνατότητα περιστροφής και κατεύθυνσης καθώς 

και αντίσταση στη στρέβλωση 

Να διαθέτει ακτινοσκιερό δείκτη στο άκρο του ώστε να είναι 

ορατός κατά τη διάρκεια της χρήσης του και να βοηθά στη 

σωστή τοποθέτηση πριν από την αναρρόφηση των θρμβοτικών 

υλικών από τα αγγεία. 

Να διαθέτει  εξαιρετικά υψηλό δείκτη αναρρφόφησης (Fow 

Rate) ώστε να τον καθιστά ιδανικό για αναρρόφηση ακόμα και 

μεγάλων και εκτεταμένων θρόμβων. 

Να διαθέτει εξαιρετικά χαμηλό προφίλ καθώς και ατραυματικό 

άκρο 

Να διαθέτει υδρόφιλη επικάλυψη περιφερικά (distal) με 

αποτέλεσμα την πρόσβαση στο θρόμβο ακόμα και σε δύσκολες 

ανατομίες. 

Να διαθέτει μεγάλο εσωτερικό αυλό για αύξηση της δύναμης 

αναρρόφησης. 

Το υλικό θα πρέπει να συνοδεύεται από κλινικές μελέτες με 

αριθμό ασθενών, που αποδεικνύουν την ασφάλεια και την 

αποτελεσματικότητά του 

  

 

 

9% 
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Η. EΠΙΚΕΚΑΛΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

(ΣΤΕΝΤ)  

ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ 

  

1. EΠΙΚΑΛΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΤ) 

ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ  ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ 

 Με ενεργή εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία τύπου Zotarolimus 

ή Everolimus ή Biolimus που να είναι προτοποθετημένες σε 

καθετήρα με μπαλόνι κατασκευασμένες από κράμα χρωμίου ή 

ανοξείδωτο ατσάλι με σταθερό πολυμερές 

Να είναι διαθέσιμες σε εύρος διαμέτρων από 2.25 μέχρι και 4.0 

mm 

Να είναι κατασκευασμένες από υλικό που να επιτρέπει την 

ασφαλή διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων μαγνητικού 

συντονισμού, (MRI) στην περίπτωση  που τεθεί ένδειξη 

τέτοιας εξέτασης  

- Να έχουν χαμηλό προφίλ ≤0.39¨.   

- Να μην αποκλείουν πλάγιους κλάδους. 

- Να είναι δυνατή η πρόσβαση σε παράπλευρη αρτηρία 

διαμέσου του πλέγματός τους καθώς επίσης και η δυνατότητα 

παρέμβασης σε αυτή. 

- Να έχουν υψηλή ακτινική δύναμη.  

- Να τεκμηριώνεται από μελέτες ότι έχουν μικρό βαθμό 

επαναστένωσης. 

- Να υπάρχει μεγάλη κλινική εμπειρία από τη χρήση του 

πολυμερούς 

 

35 5875,1 

 

 

9% 

 

 

2. EΠΙΚΕΚΑΛΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

(ΜΟΝΟΥ ΣΤΕΝΤ) ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΜΕ PTFE 

1 1635,00 

- Να είναι από κράμα χρωμίου – κοβαλτίου με επικάλυψη 

άμορφου καρβιδίου του πυριτίου (για μείωση της 

θρομβογέννεσης) επενδεδυμένη με μεμβράνη πολυουρεθάνης  

Να προσφέρεται σε τρία πάχη δοκίδων ultra-thin struts 

thickness 60 μm (για αγγεία διαμέτρου  έως 3.0 mm) και 80 

μm (για αγγεία διαμέτρου > 3.0 mm) και 120 μm (για αγγεία 

διαμέτρου  έως 4.5 – 5.0  mm) προκειμένου να επιτυγχάνεται 

συνδυασμός λεπτού πάχους και ικανοποιητικής ακτινικής 

 

 

9% 
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δύναμης ανάλογα με τις απαιτήσεις 

Να διατίθενται σε διαμέτρους 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 mm και 

μήκη 15, 20, 26 mm . 

3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΤ) ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ 

ΑΠΟ ΚΟΒΑΛΤΙΟ/ΧΡΩΜΙΟ Η  

10 1090,00 

 - Να έχουν ειδικό σχεδιασμό για μικρά αγγεία. 

- Να έχουν χαμηλό προφίλ ≤0.0039¨ και λεπτά πλέγματα 

(struts) ≤0.0032¨.   

- Να μην αποκλείουν πλάγιους κλάδους. 

- Να είναι δυνατή η πρόσβαση σε παράπλευρη αρτηρία  

  διαμέσου του πλέγματός τους καθώς επίσης και η  

δυνατότητα παρέμβασης σε αυτή. 

- Να έχουν υψηλή ακτινική δύναμη.  

Να είναι κατασκευασμένες από υλικό που να επιτρέπει την 

ασφαλή διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων μαγνητικού 

συντονισμού, (MRI) στην περίπτωση  που τεθεί ένδειξη 

τέτοιας εξέτασης 

Να είναι διαθέσιμες σε ποικιλία διαμέτρων (δυνατότητα 

μεταδιάτασης μέχρι και 4.5 mm)  

- Να έχουν βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη μικρού βαθμού 

επαναστένωση.      

  

 

 

9% 

 

4 EΠΙΚΕΚΑΛΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

(ΣΤΕΝΤ)  

ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟ LIMUS 

25 12262,5 

9% 

 

- Να είναι από κράμα L-605 Χρωμίου-κοβαλτίου, με 

λεπτό σχεδιασμό των στηριγμάτων (struts) 

- Να διαθέτουν επικάλυψη δύο πολυμερών-ακρυλικού 

και φθορίου που δρούν ως φορείς του κυτταροστατικού 

φαρμάκου Everolymus  

- Να διατίθενται σε διαμέτρους 2,0, 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 

3,5, 4,0 mm και μήκη 8,12,15,18,23,28, 33,38 mm        

 

 

5 EΠΙΚΕΚΑΛΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

(ΣΤΕΝΤ)  

ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟ SIROLIMUS Ή 

NOVOROLIMUS 

30 5035,8 

9% 

 



16 

 

 

Μεταλικές ενδοπροθέσεις  (H-SES) υβριδικής επικάλυψης 

κράματος χρωμίου – κοβαλτίου ή κράμα πλατίνας χρωμίου 

θωρακισμένες με αδρανή επικάλυψη καρβιδίου ή από πολύ 

(γαλακτικό-γλυκολικό) οξύ για μείωση αλλεργικών 

αλληλεπιδράσεων και πλήρως επικαλυμμένη με ασύμετρη 

επικάλυψη βιοαπορροφήσιμου πολυμερούς εκλύουσες 

κυτταροστατική ουσία Sirolimus ή Novolimus 

Να προσφέρεται σε δύο πάχη δικίδων ultra-thin struts thickness 

60 μm (για αγγεία διαμέτρου  έως 3.0 mm) και 80 μm (για 

αγγεία διαμέτρου > 3.0 mm) προκειμένου να επιτυγχάνεται 

συνδυασμός λεπτού πάχους και ικανοποιητικής ακτινικής 

δύναμης ανάλογα με τις απαιτήσεις 

Να διατίθενται σε διαμέτρους 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 mm 

και μήκη 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40 mm     

 

 

                                                                           

 

                                             ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

                       

 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Π/Υ 

(ΜΕ ΦΠΑ 9% 

ΚΑΙ 17%) 

1.Διαγνωστικοί καθετήρες στεφανιογραφίας  340 3150,00 

Διαγνωστικοί καθετήρες στεφανιογραφίας σκληροί από nylon και 

πλέγμα  (5F- 6F) με πλέγμα για άριστη περιστροφικότητα και 

κατευθυντικότητα, μεγάλο εσωτερικό αυλό (0.057” στα  6F) και 

αντοχή σε υψηλές πιέσεις (1200 psi). Το άκρο τους είναι 

ατραυματικό και ακτινοσκιερό για ακριβή τοποθέτηση στο στόμιο 

του αγγείου. Διατίθενται στους παρακάτω τύπους. Προσφέρονται 

σε όλα τα σχήματα για τεχνικές: AMPLATZ, JUDKINS, 

MULTIPURPOSE, EL GAMAL, NOTO, WILLIAMS, 

SCHOONMAKER, BRACHIAL, SONES, CASTILLIO, 

CORONARY BY PASS, PIGTAIL 

 

  

 

9% 

 

2. Διαγνωστικοί καθετήρες  Pigtail 20 185,3 

9% 
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3.Μορφομετατροπείς πιέσεων (TRADUCERS)  

Μορφομετατροπείς πιέσεων (TRADUCERS) μιάς χρήσεως που 

φέρει : α) ενσωματωμένο το μικροκύκλωμα μετατροπής της 

πίεσης, β) συσκευή ορού μεγαλοσταγόνων, γ) προεκτάσεις 

σύνδεσης προς τον ασθενή πιέσεων 720 psi και μήκους περί τα 

150 cm, δ) δύο τρόπους έκπλυσης / flash (πίεση και εφελκυσμό), 

ε) φίλτρο αεραγωγό στο τέλος της συσκευής και ζ) να διατίθενται 

δωρεάν τα συνδετικά καλώδια και οι βάσεις στήριξης για να είναι 

συμβατά με τα μηχανήματα του εργαστηρίου 

10 119,11 

 

17% 

4.DVD Verbatin 300 70,2 

17% 

5.Αυτοκόλλητα DVD 400 74,88 

17% 

6.SET ιματισμού αγγειογραφίας αποστειρωμένο μηριαίας 

προσπέλασης      

180 4401,54 

SET ιματισμού αγγειογραφίας αποστειρωμένο μηριαίας 

προσπέλασης αποτελούμενο από:  

1. Κάλυμμα τραπεζιού 150x180 cm αδιάβροχο, ενισχυμένο, 

απορροφητικό. 

2 Σεντόνι αγγειογραφίας 2,0x3,0 m μηριαίας προσπέλασης 

αδιάβροχο, ενισχυμένο, περί την οπή, non waven απορροφητικό 

με συνημμένο διαφανές καθ’όλο το μήκος της μιας πλευράς  

(φάρδος 70 cm περίπου). 

3. 2 (Δύο) Χειρουργικές μπλούζες XL ενισχυμένες στα μανίκια 

και εμπρός με 2 πετσέτες 40x40 cm για το σκούπισμα των χεριών. 

4. Κάλυμμα παραβάν ακτινοπροστασίας 1x1,20 m  με ελαστικό, 

πλαστικό διαφανές, τετράγωνο. 

5. Κάλυμμα φλουοροσκοπίου πλαστικό, διαφανές διαμέτρου 80 

cm περίπου με λάστιχο. 

6. Λεκανίδιο πλαστικό 500 ml και 3 μικρά 250 ml                                                                                                                           

7. Γάζες διαστάσεων 10x20 cm μονές και διπλές. 

8. Σύριγγες Manifold 10ml, rotator 

9. Manifold 3port 

 

 

17% 

7.Καλύμματα πετασμάτων 180Χ180 170 231,72 
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17% 

8.Ρόμπες αποστειρωμένες μιας χρήσης 250 277,87 

17% 

9.Γάντια αποστειρωμένα (ζεύγη) 500 76,45 

17% 

10.Σετ Θηκαριών μηριαίας αρτηρίας  80 575,64 

17% 

Θηκάρι 6F με μεγάλη αντοχή στο «τσάκισμα», πλαϊνό  

σωληνίσκο και 3-way stop-cock. Οδηγό σύρμα με ευθύ ή J άκρο 

και διάμετρο 0,038΄. Διαστολέα με ειδικά σχηματισμένο και 

στρογγυλεμένο-ατραυματικό άκρο. Αιμοστατική βαλβίδα με 

πλευρικά συνδετικά, αυτόματο κλείσιμο.  Βελόνα Seldinger18 G. 

Μήκος 11 cm   

  

11.Σετ θηκαριού κερκιδικής  120 2793,96 

Ατραυματικό και αντιθρομβωτικό θηκάαρι μήκους 11 cm και 

εύρους από 4 έως 9 fr από ακτινοσκιερή πολυουρεθάνη με 

αιμοστατική βαλβίδα από σιλικόνη ανθεκτική χωρίς διαρροές 

ώστε να μην επιτρέπει  την παλινδρόμηση του αίματος και την 

αναρρόφηση του αέρα και με κάλυμμα χρωματικού κωδικό 

ανάλογο με τη διάμετρο. Η εξωτερική επιφάνεια του εισαγωγέα 

στο άκρο της να είναι επικαλυμμένη με υδρόφιλη επικάλυψη έτσι 

ώστε η επίστρωση όταν υγρανθεί να αποκτά εξαιρετικά χαμηλό 

συντελεστή τριβής διευκολύνοντας έτσι την εισαγωγή στο 

αρτηριακό σύστημα. Το σχήμα του θηκαριού πρέπει να είναι 

κωνικό για την εύκολη και ατραυματική είσοδο του στην αρτηρία 

ακόμη και χωρίς νυστέρι. Πρέπει να διαθέτει μικρή εξωτερική 

διάμετρο και μεγάλη εσωτερική κάνοντας το έτσι συμβατό με  τα 

υπόλοιπα υλικά της  εξέτασης. Να διαθέτει δακτύλιο συρραφής 

ραμμάτων για σταθεροποίηση. Να διαθέτει παράπλευρη παροχή 

με ενσωματωμένο 3way. Διαστολέα ατραυματικό και επαρκής 

σκληρότητας. Οδηγό σύρμα μήκους 45 cm και διαμέτρου 0,035΄΄ 

διπλού άκρου ευθύ και J. Βελόνα εισαγωγής τύπου Seldinger 

εσωτερικής διαμέτρου 18 Ga μήκους περίπου 6,5 cm που να 

δέχεται σύρμα έως 0,038 inch         

  

 

17% 

12.Θηκάρια 6F μακριά μηριαίας αρτηρίας 20 491,4 

Να είναι αποκλειστικής σχεδίασης για την πρόσβαση ελικοοειδών 

αγγείων για εισαγωγή από τη μηριαία αρτηρία και να μπορούν να 

γωνία μεγαλύτερη των 90 μοιρών να τσακίζουν διατηρώντας το 
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αρχικό τους μέγεθος και επιτρέποντας τα να λυγίσουν σε κάθε 

σημείο και κατεύθυνση προσπερνώντας ακόμη και την πιο 

δυσπρόσιτη αρτηρία. Να διαθέτουν λιπαντική εσωτερική 

επιφάνεια και υδρόφιλη εξωτερική για την εύκολη εισαγωγή του 

μέσα από το δέρμα. Να είναι υψηλού ακτινοσκιερού άκρου για 

έλεγχο της θέσης τους. Ο ευέλικτος κωνικός διαστολέας του 

θηκαριού να περνά εύκολα πάνω από οδηγό σύρμα διαμέτρου 

0,035΄ . Να διαθέτουν αιμοστατική βαλβίδα από σιλικόνη 

ανθεκτική χωρίς διαρροές ώστε να μην επιτρέπει  την 

παλινδρόμηση του αίματος και την αναρρόφηση του αέρα. Να 

διαθέτει παράπλευρη παροχή με ενσωματωμένο 3way. Να 

διατίθενται σε διαστάσεις από 5 μέχρι 10 fr και μήκος από 11 – 

100 cm 

17% 

13.Οδηγά σύρματα  αγγειογραφίας - στεφανιογραφίας 170 751,84 

Οδηγά σύρματα αγγειογραφίας σε διαμέτρους 0,025΄- 0,038΄ και 

σε μήκη 125, 145, 175 cm. Να διαθέτουν διπλό πυρήνα που να 

γίνεται βαθμιαία κωνικός για ελαχιστοποίηση τραυματισμού του 

αγγείου. Να διαθέτουν ηλεκτροστατική επικάλυψη PTFE σε όλο 

το μήκος του πυρήνα που τους προσδίδει ελευθερία στην κίνηση 

και ομαλή ολισθηρότητα για πρόσβαση ακόμα και σε πολύ 

δύσκολες ανατομίες. . Να διαθέτουν ευθύ ή  κυρτό τύπου J άκρο. 

Να έχουν δυνατότητα διαμόρφωσης  από το χρήστη από 

οποιοδήποτε σημείο του σύρματος χωρίς να απαιτείται ειδικό 

εργαλείο.  

  

 

17% 

14.Οδηγό σύρμα υδρόφιλο 10 468,00 

17% 

15.Οδηγά σύρματα μακριά (0,35), (260 cm) 40 320,58 

Οδηγά σύρματα αγγειογραφίας σε διαμέτρους 0,025΄- 0,038΄ και 

σε μήκη 260 cm. Να διαθέτουν διπλό πυρήνα που να γίνεται 

βαθμιαία κωνικός για ελαχιστοποίηση τραυματισμού του αγγείου. 

Να διαθέτουν ηλεκτροστατική επικάλυψη PTFE σε όλο το μήκος 

του πυρήνα που τους προσδίδει ελευθερία στην κίνηση και ομαλή 

ολισθηρότητα για πρόσβαση ακόμα και σε πολύ δύσκολες 

ανατομίες. . Να διαθέτουν ευθύ ή  κυρτό τύπου J άκρο. Να έχουν 

δυνατότητα διαμόρφωσης  από το χρήστη από οποιοδήποτε 

σημείο του σύρματος χωρίς να απαιτείται ειδικό εργαλείο 

  

17% 

 

16.Βελόνες παρακέντησης 18G 40 102,96 

17% 

17.Καθετήρες SWAN-GANZ απλοί 110 cm  10 349,83 
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17% 

18.Συσκευή πιεστικής αιμόστασης 

Συσκευή πιεστικής αιμόστασης κερκιδικής αρτηρίας 

βαθμονομημένη μιάς χρήσεως αποστειρωμένη μεγάλης αντοχής 

διαφανούς χρώματος για απόλυτο έλεγχο του σημείου αιμόστασης 

με περιστροφική πίεση και ρυθμιζόμενο κλείστρο (Velcro) για 

μεγαλύτερη ασφάλεια στο κλείσιμο 

 

100 696,15 

 

17% 

19.Αυτοκόλλητοι ελαστικοί επίδεσμοι 100 162,63 

Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος, αεροδιαπερατός, μεγάλης 

συγκολητικής ικανότητας με αντιαλλεργική κολλητική ουσία και 

διάκριτη νγραμμή στο φορέα του, ικανός για ισχυρές επιδέσεις 

που δεν πρέπει να χαλαρώνουν Να είναι σε διαστάσεις 6 cm x 2,5 

m, (4,5 m τεντωμένο), 8 cm x 2,5 m (4,5 m τεντωμένο), 10 cm x 

2,5 m, (4,5 m τεντωμένο) 

  

17% 

                                                                                                       ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:       56.799,97 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ STENTS, ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΠΑΛΟΝΙΑ 

ΚΑΙ ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 

Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Ημερ/νια έκδοσης Ταυτότητας 

: 

 

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ

: 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 

(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου: 

α) έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και της 

διακήρυξης …………………………. 

β) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) προς στους φορείς που είμαι υπόχρεος και στην πληρωμή φόρων και τελών όσον αφορά τις φορολογικές μου 

υποχρεώσεις. 

γ) Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για: 

 i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (EE L 300 της 11.11.2008 

σ.42),  

ii) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην 
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παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο της χώρας εγκατάστασής μου, 

 iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α΄ 48), 

 iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα 

άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

v) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 

άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  

vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (Α΄ 215). 

δ) δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου 

δραστηριότητας και διαγωγής, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

ε) δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

στ) δεν τελώ σε πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή υπό αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό, αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

ζ)είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι     ………………………………..   με 

πιστοποίηση του αρμόδιου φορέα. 

 

η)δεν απασχολώ ή εκμεταλλεύομαι ανηλίκους κάτω των 15 ετών κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς 

Σύμβασης Εργασίας.  
θ) κατέχω τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πώληση των σχετικών υλικών και την παροχή των 

αντίστοιχων υπηρεσιών, καθώς και το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό για την πραγματοποίηση των εργασιών. 

ι) έλαβα υπόψη τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας 

που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση. 

κ) είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει 

τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωσή μου . (4) 

 

Ημερομηνία:       /        /            

Ο – Η Δηλ. 

 

(Υπογραφή) 

 

 (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 

του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 

προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 

με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 

την δηλούσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα ………………., οδός …………………., 

αριθμός ……, ΑΦΜ…………………, ΔΟΥ……………………, τηλέφωνο …………………., fax 

………………. 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 

ΤΙΜΩΝ 

1       

2       

                                                                                                          ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 

 

                                                                                                

…../…./2019 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

 


