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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ                                        

2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ 

           «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»                                        

Γξαθείν Πξνκεζεηψλ                         

Πιεξνθνξίεο:  

Κνπηζνπξά  Βαζηιηθή                         

Σει.: 22713/50258                                                           

E-mail:promithion@xioshosp.gr 

    

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  28/2021 

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  

«ΚΑΘΔΣΖΡΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ» & «ΚΑΘΔΣΖΡΧΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ»  

CPV:33141641-5, CPV:33141641-5  

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ  40.000,00€ ΜΔ ΦΠΑ  

 ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ  

ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ  ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΗ ΣΖ ΣΗΜΖ. 

 

Σόπνο 

Γηαγσληζκνύ 

Υξόλνο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνύ 

Σειηθή Ζκεξνκελία 

Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ 

Κξηηήξην 

Καηαθύξσζεο 

Πξνϋπνινγηζκόο 

Γαπάλεο 

Γ.Ν.ΥΗΟΤ 
“ΚΤΛΗΣΔΗΟ” 

Ζκεξνκελία 13.05.2021 Ζκεξνκελία 12.05.2021 
Ζ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από 

νηθνλνκηθήο 

άπνςεο πξνζθνξά  

βάζεη ηηκήο. 

40.000,00             

κε ΦΠΑ  Ζκέξα: Πέκηπε Ζκέξα: Σεηάξηε 

Ώξα: 10:00 πκ Ώξα: 14:30 κκ 

 

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

Α. Τις διαηάξεις όπως αυηές ιζχύουν: 

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

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

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

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

Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

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

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

δηαηάμεηο" φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

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

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

2011/7/ΔΔ, αλαθνξηθά κε ηνλ λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο θαη ησλ πξνζεζκηψλ πιεξσκήο. 

6. Σνπ Ν.4250/26.03.2014 (ΦΔΚ Α’ 74/26.03.2014) «Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο – θαηαξγήζεηο, 

ζπγρσλεχζεηο Ννκηθψλ πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα». 

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

δαπαλψλ». 

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

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

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

ππεξεζηψλ» (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρχεη. 

10. Σνπ Ν. 4472/2017 (ΦΔΚ Α’74/19.05.2017) ΜΔΡΟ Γ’ «ΗΓΡΤΖ ΣΖ Δ.Κ.Α.Π.Τ.» θαη                                

άξζ.47 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ Ν.4412/2016». 

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

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

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

13. Σνπ Ν.4605/2019 (ΦΔΚ Α’52/01.04.2019) “Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 

(ΔΔ) 2016/943 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ......”, άξζ.43 «Σξνπνπνίεζε 

Γηαηάμεσλ ηνπ Ν.4412/2016 (Α΄147)  θαη άξζ.44 «Σξνπνπνίεζε θξάηεζεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ» 

14. Σνπ Ν. 4782/3021 (ΦΔΚ Α’36/09.03.2021) “Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο 

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

Β. Τις αποθάζεις: 

1. Σελ ππ’ αξηζ. 8/11.03.2021 (ΑΓΑ:612Σ469073-3Ρ) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίλεηαη ν πίλαθαο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2021.  

2. Σελ ππ’ αξηζ. 8/11.03.2021 (ΑΓΑ:9ΘΕ469073-Ξ03), απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ. Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη απφ άπνςε ζθνπηκφηεηαο ε πξνκήζεηα «ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

ΚΑΘΔΣΖΡΧΝ» θαη «ΚΑΘΔΣΖΡΧΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ» γηα ηε θάιπςε ησλ  αλαγθψλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, θαζψο επίζεο θαη ε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

3. Σελ ππ’ αξηζ. 292/09.03.2021 (ΑΓΑ:60Ξ469073-4Θ0), απφθαζε ηεο Γηνηθήηξηαο ηνπ Γ. Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» πνπ αθνξά ηελ ζπγθξφηεζε επηηξνπήο ζχληαμεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

4. Σελ ππ’ αξηζ. 10/06.04.2021 (ΑΓΑ:Φ6Κ3469073-Β1Ρ) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

5. Σελ ππ’ αξηζ. 537/22.03.2021 (ΑΓΑ: 9Ξ9Β469073-ΟΚΛ) αλάιεςε πίζησζεο. 

   

 

 

                                                               ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ 

πλνπηηθφ δηαγσληζκφ  γηα ηελ πξνκήζεηα  «ΚΑΘΔΣΖΡΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ» & «ΚΑΘΔΣΖΡΧΝ 

ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ»  CPV:33141200-2 & CPV:33141641-5 πξνυπνινγηδφκελεο  δαπάλεο 40.000,00 
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€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ πκθέξνπζα από Οηθνλνκηθήο 

Άπνςεο Πξνζθνξά  Βάζεη ηεο Σηκήο. 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηo Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»,  ζηηο 13.05.2021, εκέξα Πέκπηε  

θαη ώξα 10:00 π. κ.  απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

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

Βεληδέινπ 2 Σ.Κ.82132, ζην Σκήκα Πξσηνθόιινπ έσο ηηο 12.05.2021 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 

14:30 κ.κ.  Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα ζπιινγήο πξνζθνξψλ 

επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα σο εθπξφζεζκε. 

Κάζε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη δαθηπινγξαθεκέλε, ζπληάζζεηαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχεηαη 

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

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

επθξηλψο: 

α) Ζ ιέμε  «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

β) ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό  

γ) ν ηίηινο θαη ν αξηζκόο ηεο Γηαθήξπμεο 

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

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

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

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

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

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

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

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

ηνπνζεηνχληαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε ζε δύν έληππα  (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν).
 

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

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

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

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

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

 

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

πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ήδε ππνβιεζεί. ρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ηζρχεη ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014. 
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Ζ αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε εχινγε 

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

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

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

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

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο. 

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

θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε, κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ. 

ρεηηθφ άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/2016, Ν. 4497/2017 άξζ. 107, παξ.25. – «Σξνπνπνίεζε ηνπ 

Ν.4412/2016». 

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

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

ελζηάζεηο θαηά ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

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

δηαθήξπμε θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ : Όξνη δηαθήξπμεο 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’:  Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Εεηνχκελεο πνζφηεηεο - Πξνυπνινγηζκφο 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’:  ΣΔΤΓ 

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’:  Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

       

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

                                              

                                               ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

                                           ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

Αλαζέηνπζα Αξρή Γ. Ν. XIOY «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

Σίηινο πξνκήζεηαο/ CPV 
ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ  (CPV:33141200-2) &  

ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ (CPV:33141641-5 

Πξνϋπνινγηζκόο Γαπάλεο 40.000,00 € κε ΦΠΑ 9% 

Υξεκαηνδόηεζε 
 ΚΑΔ 1311 

 Αλάιεςε Τπνρξέσζεο :537/22.03.21  (ΑΓΑ: 9Ξ9Β469073-ΟΚΛ) 

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

Σκήκα Πξσηνθφιινπ) 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη ζε πεξίπησζε ελψζεσλ 

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

 θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο 

 θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 

(Δ.Ο.Υ.) 

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε 

πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Γ)  

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο 

ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 
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δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα 

πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή 

πξνζθνξάο. 

 ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

Σξόπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ θξαγηζκέλεο πξνζθνξέο 

Καηαιεθηηθή Ζκεξνκελία 

Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ 
 12.05.2021, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 14:30 κκ 

Ζκεξνκελία Γηεμαγσγήο 

Γηαγσληζκνύ 
 13.05.2021, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:00 πκ 

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

Γεκνζηόηεηα 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο αλαξηάηαη: 

 ζην ΚΖΜΓΖ (www.promitheus.gov.gr ) 

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

Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο Γεπηέξα 26.04.2021 

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

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

Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα 

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

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

ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ 

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

Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε 

ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν 

εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί.  

 

 

 

 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ, ν 

μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα  ζην 

άξζ. 93 ηνπ Ν.4412/16, πξέπεη λα πεξηέρεη: 

α) ΣΔΤΓ (παξ.4 ηνπ άξζ.79 ηνπ Ν.4412/16) & Καηεπζπληήξηα     

     Οδεγία 23 ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ  

β) Δγγπεηηθή  Δπηζηνιή  πκκεηνρήο   

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ, νη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί 

θνξείο ππνβάιινπλ εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο 734,00 € κε εκεξνκελία 

ιήμεο 08.01.2022  

γ)  Παξαζηαηηθό  εθπξνζώπεζεο,  εθφζνλ  νη  ελδηαθεξφκελνη 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.xioshosp.gr/
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ΣΔΥΝΗΚΖ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ 

ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ 

εθπξνζψπεζεο.  

 

 

                             ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ξερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ηα 

ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, 

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

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

ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή επάξθεηα θαη θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο 

απαηηήζεηο ηνπ θνξέα ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄.  

Να αθνινπζείηαη ε αξίζκεζε ηνπ ζπλεκκέλνπ πίλαθα εηδψλ. 

 

 

                       ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ξερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο  θάθεινο  επί πνηλή απνξξίςεσο,  κε 

ηελ έλδεημε  «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ  ΠΡΟΦΟΡΑ»  εληφο ηνπ νπνίνπ 

ηνπνζεηείηαη κόλνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα, 

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

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

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

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ην παξαηεξεηήξην 

ηηκψλ (άξζ.14 ηνπ Ν.3918/11). ε πεξίπησζε πνπ ηα είδε δελ 

ππάξρνπλ ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ νη ηηκέο ηνπο δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλνπλ ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο  πνπ είρε ζπκθσλήζεη ν θνξέαο 

κε ηελ ηειεπηαία ζπλαθζείζα ζχκβαζε γηα ηα ίδηα είδε (άξζ.47 ηνπ 

Ν.4272/14). 

ηελ Οηθνλνµηθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ε αληίζηνηρε ηηµή θαη ν 

θσδηθφο ηνπ είδνπο ζην Παξαηεξεηήξην Σηµψλ. ε πεξίπησζε πνπ   

δελ ππάξρεη αληηζηνηρία, απηφ ζα δειψλεηαη µε ππεχζπλε δήισζε 

(Ν.1599/1986). 

Να δειψλεηαη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή λα δίλεηαη ζε EUR (άξζ. 95, λ.4412/16). 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ηεο ππφ αλάζεζε 

πξνκήζεηαο ή αλά είδνο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ζηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ζα θαίλεηαη ε θαζαξή ηηκή κνλάδνο αλά είδνο. 

Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή 

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

αλαπξνζαξκφδνληαη.  

Οη ηηκέο γηα θάζε είδνο ζα δίλνληαη κε δχν δεθαδηθά ςεθία θαη  

ζχκθσλα κε ηελ αξίζκεζε ηνπ ζπλεκκέλνπ πίλαθα εηδψλ. 

Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηήλ πξνζζήθεο ή 

δηνξζψζεηο, νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο 

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

Οη πάζεο θχζεσο Τπεχζπλεο Γειψζεηο θαη Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

ζα είλαη ελππφγξαθεο θαη κε ηελ ζθξαγίδα ηεο εηαηξίαο. 
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ΓΛΧΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Διιεληθή 

ΝΟΜΗΜΑ Δπξψ (€) 

 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

1. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 

ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα 

γίλεη ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο 

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

ηερλννηθνλνκηθήο.                                                                                                                                     

2. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο 

δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ 

ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3. ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη 

ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο 

πξνζθνξέο (άξζ. 90, παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/16). 

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

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

πξαθηηθφ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζην νπνίν δηαηππψλεη 

επαξθψο αηηηνινγεκέλε ηε γλψκε ηεο πεξί ηνπ ζπκθέξνληνο ή 

κε ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε θαη κπνξεί λα πξνηείλεη ζην 

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

 ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

 ηελ νξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο. 

ΑΠΟΡΡΗΦΖ  ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή 

πεξηζζόηεξεο από ηηο θάησζη πεξηπηώζεηο: 

α)  Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο θαη δελ 

πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή είλαη ππφ αίξεζε. 

β) Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ 

θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα. 

γ) Πξνζθνξά πνπ πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή 

ζθάικαηα θαη δελ δηνξζψλνληαη / απνζαθελίδνληαη φηαλ αηηεζνχλ 

πξνθνξηθψο ή γξαπηψο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

δ) Πξνζθνξά ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή, ρσξίο απηφ λα 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ Γηαθήξπμε. 

ε)  Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ απαξάβαηνπο φξνπο 

ηεο Γηαθήξπμεο θαη ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

δ) Γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ηπρφλ ιφγν πνπ απνξξέεη απφ ηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε.  

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 
Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά  
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βάζεη ηηκήο. 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ   

-ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

  -ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

- ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 

 

 

 

Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο 

παξέρνληαη φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ην ηκήκα πξνκεζεηψλ 

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

email: promithion@xioshosp.gr  

Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ζα γίλεη απφ 

ηελ αξκφδηα ηξηκειή επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ 

δηαγσληζκνχ, παξνπζία κφλνλ απηψλ πνπ ππέβαιιαλ πξνζθνξά ή 

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

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ εθπξόζεζκα, δελ απνζθξαγίδνληαη, 

αιιά επηζηξέθνληαη. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο απνζθξάγηζεο αθνινπζείηαη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 100 ηνπ Ν.4412/16. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε: 

i)  Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ηεο επηρείξεζεο. 

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

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 iii) Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε. 

Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο 

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

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

ε ζχλαςε ζχκβαζεο ζα γίλεη κε ηνλ πξνκεζεπηή πνπ έρεη θαηαζέζεη 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απφ 

εθείλνπο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο ζα έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο 

κε βάζεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή 

εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 

γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο 

πξνζεζκίαο (άξζ. 80 θαη άξζ.103 ηνπ Ν.4412/16) ηα δηθαηνινγεηηθά 

θαηαθχξσζεο,  εηο δηπινύλ.            

Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ππνβάιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζην Σκήκα Πξσηνθόιινπ θαη 

ζηελ ζπλέρεηα παξαδίδεηαη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ  πξνο  αμηνιφγεζε.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ 

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

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

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

αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο,  πξνζθνκίδνληαο 

θαη ηελ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο  κε ην 5% ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο (ρσξίο ηνλ  Φ.Π.Α.) 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ 

ζχκβαζε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη, θεξχζζεηαη έθπησηνο, 

θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ 

mailto:promithion@xioshosp.gr
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θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ 

καηαηψλεηαη (άξζ.106 ηνπ Ν.4412/16). 

Η παξνύζα ζύκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθόπηεηαη κνλνκεξώο από ηελ 

εληνινδόρν Υπεξεζία ή λα αλαπξνζαξκόδεηαη κε θνηλή ζπκθωλία 

ηωλ δύν κεξώλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζύκβαζε ζηα πιαίζηα ηωλ 

Υπεξεζηώλ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ κε ζπκθεξόκελνπο όξνπο γηα 

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

Οδεγίεο γηα ην πξνϊόλ-ππεξεζία 

 

 

ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

 

 

 ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΟΗΝΗΚΟΤ ΜΖΣΡΧΣΟΤ ΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ 

ΥΡΖΖ. Υξφλνο ηζρχνο: ηξείο (3) κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή 

ηνπ. 

 ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΟ ΔΝΖΜΔΡΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΥΡΔΖ ΠΡΟ ΣΟ 

ΓΖΜΟΗΟ (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα)., Να είλαη ζε ηζρχ 

θαηά ηνλ ρξφλν ηεο ππνβνιήο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ 

αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, λα έρεη εθδνζεί ηξείο (3) κήλεο 

πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 

 ΒΔΒΑΗΧΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΟΣΖΣΑ           

Να είλαη ζε ηζρχ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο ππνβνιήο ηνπ. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, λα έρεη 

εθδνζεί ηξείο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 

 ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΠΡΧΣΟΓΗΚΔΗΟΤ 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα κελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, λα κελ 

έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο, λα κελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, λα κελ έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, λα κελ έρεη 

αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, λα κελ 

βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε 

εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.                                                                                          

        Όια ηα πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ  εθδνζεί έσο ηξεηο   

        (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. 

 ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ / ΒΔΒΑΗΧΖ ΟΗΚΔΗΟΤ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΜΖΣΡΧΟΤ                                      

Να έρεη εθδνζεί  ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ 

ηελ ππνβνιή ηνπ. 

 ΓΔΝΗΚΟ  ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΓΔΜΖ 

 ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΔΚΠΡΟΧΠΖΖ 

ΓΔΜΖ 

Όια ηα πηζηνπνηεηηθά ΓΔΜΖ λα έρνπλ εθδνζεί  ηξηάληα (30) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο.  

 

ΑΡΥΔ ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΔ 

ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΝΑΦΖ 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη:  

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

ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ 

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

ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ΗΥ ηνπ 
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Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Ν. 4412/16.  

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

ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά 

θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ.  

ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε  λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε ή λα ηελ 

απνζηείιεη ππνγεγξακκέλε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ 

ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα 

πνπ απνξξέεη απφ απηήλ. 

Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ 

ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, 

εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά 

πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ 

ρξφλν ή ην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηνπ 

(άξζ. 206 ηνπ Ν. 4412/16) 

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ: 

- ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή δελ παξαδφζεθε ή δελ 

αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηελ ζχκβαζε. 

-    φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

ε πεξηπηψζεηο έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη 

ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ 

ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν 

ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, ε νιηθή 

θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο. (ζρεηηθά άξζξα 221 

θαη 203 ηνπ Ν.4412/16). 

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 203 ηνπ  

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

ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή 

εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

 

- ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ 

- ΠΛΖΡΧΜΖ 

- ΚΡΑΣΖΔΗ 

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο (άξζ.95, παξ.5), 

σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία 

(άξζ. 350, παξ.3 & άξζ.375, παξ.7 ηνπ Ν.4412/16 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ.4605/19 άξζ.44) 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επί απηνχ εηζθνξά ππέξ 

ΟΓΑ  20%. 

Ο ΦΠΑ επί ηεο %  ζηνλ νπνίν αλάγεηαη ε δεηνχκελε πξνκήζεηα 

βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

Οη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο παξάδνζεο, κεηαθνξάο θαη 

νπνηνδήπνηε άιιν θφζηνο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχπηεη ζηα πιαίζηα 

ηεο παξάδνζεο.  

Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη:  

- ζην  Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α’145/05.08.2016) «Αλάιεςε 
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ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο»,  

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

Τπνπαξάγξαθνο Ε. 5 ζηελ νπνία ελζσκαηψζεθε ε Οδεγία 

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

πξνζεζκηψλ πιεξσκήο,   

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

ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην 

δεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. 

Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο 

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

ΔΝΣΑΔΗ 

ύκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016 

■ Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θαηψηεξε ή ίζε ησλ 

εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε πεξίπησζε 

έλζηαζεο θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε 

πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξέα ή απφ ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο. Ζ έλζηαζε 

θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία 

πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ 

δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ ή ηελ απνζηνιή ηεο 

πξφζθιεζεο, θαηά πεξίπησζε, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  

■ Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ 

θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ 

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

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί 

δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο 

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

ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

■ Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζ.127 ηνπ λ.4412/16 θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο έλζηαζεο δελ θσιχεη ηελ 

πάξνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

Δγγπεηηθή  Δπηζηνιή  πκκεηνρήο  ζην  δηαγσληζκφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 

ησλ  δεηνχκελσλ  εηδψλ/ππεξεζηψλ  εθηφο ΦΠΑ. 

Δγγπεηηθή  Δπηζηνιή  Καιήο  Δθηέιεζεο  ηεο  ζχκβαζεο, ην 

χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε 

παξαβίαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

 

 

 

 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηώζεη ηελ 

δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα νιφθιεξν ην 

αληηθείκελφ ηνπ ή ηκήκα απηνχ, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο 

ηνπ άξζ.106 ηνπ λ.4412/16, κεηά απφ ηελ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε 

ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ε αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί - κεηά απφ ηελ 
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ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΜΑΣΑΗΧΖ 

γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ - ην δηθαίσκα λα αθπξώζεη κεξηθψο 

ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα 

απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο,  απφ ην ζεκείν πνπ  εκθηινρψξεζε 

ην ζθάικα ή ε παξάιεςε. 

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

ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα απνθαζίζεη, παξάιιεια κε ηελ 

καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε 

θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ 

φξσλ ηεο ή ηελ πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε. 

ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

Με απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ 

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

εδάθην β, ηνπ άξζ. 221, ηνπ Ν.4412/16 θαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζ. 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ.  

Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ ή ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα 

νξηζηεί κε ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο. 

 

                                                                                                 

                                                             Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ  

                                               ΣΟΤ Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

 

 

 

 

                                                     ΔΛΔΝΖ   ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄  

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

Α. ΣΔΥΝΗΚΔ   ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  ΚΑΘΔΣΖΡΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ  

 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1.                                                       

 ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΟΤΡΖΘΡΑ 2- WAY 

1.Καζεηήξεο Foley 2 way απφ PVC ή latex κε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επηθάιπςε ζηξψκαηνο 

ζηιηθφλεο κε πιαζηηθή βαιβίδα κε κεραληζκφ αζθαιείαο γηα Luer θαη Luer-lock άθξν ζχξηγγαο. 

Μεγέζε 12-24 Ch. 

2.Καζεηήξεο Foley 2 way απφ 100% ζηιηθφλε, κε εληζρπκέλν αθηηλνζθηεξφ θπζηηθφ άθξν θαη 

αθηηλνζθηεξή γξακκή θαηά κήθνο ηνπ θαζεηήξα. Τδξνζάιακνο 10ml. Μεγέζε 12-24 Ch 

3.Καζεηήξεο Foley-Tiemann 2 way ,(γηα ζηελψζεηο νπξήζξαο ) δηαθαλείο, ζθιεξήο ζχζηαζεο κε ιεπηά 

ηνηρψκαηα ,επξχ εζσηεξηθφ απιφ , κε κία νπή , κήθνπο 40 cm – 42 cm πεξίπνπ . Τδξνζάιακνο 3 – 15 

ml . Μεγέζε 10 -18 Ch. 

                                 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 2. 

ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΟΤΡΖΘΡΑ 3-WAY 

1.Καζεηήξεο Foley 3-way απφ 100% ζηιηθφλε, κε εληζρπκέλν αθηηλνζθηεξφ θπζηηθφ άθξν θαη κε δχν 

κεγάιεο νπέο. Άθξν Couvelaire θαη κπαιφλη 20-30ml. Μεγέζε 18-24 Ch. 

2.Καζεηήξεο Foley 3-way απφ 100% ζηιηθφλε, κε εληζρπκέλν αθηηλνζθηεξφ θπζηηθφ άθξν θαη κε δχν 

κεγάιεο νπέο. Άθξν Dufour θαη κπαιφλη 20-30 ml. Μεγέζε 18-24 Ch. 

3.Καζεηήξεο 3-way, απφ δηαθαλέο θαη εχθακπην, ζεξκνπιαζηηθφ PVC καιαθήο ζχζηαζεο, βηνζπκβαηφ 

πιηθφ. Γηαβαζκηζκέλνη. Τδξνζάιακνο 75ml. Άθξν Couvelaire. Μεγέζε 20-22 Ch. 

4.Καζεηήξεο 3-way, απφ δηαθαλέο θαη εχθακπην, ζεξκνπιαζηηθφ PVC καιαθήο ζχζηαζεο, βηνζπκβαηφ 

πιηθφ. Γηαβαζκηζκέλνη. Τδξνζάιακνο 75ml.  Άθξν Dufour. Μεγέζε 20-22 Ch. 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 3 

ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΔΦ ΑΠΑΞ ΚΑΘΔΣΖΡΗΑΜΟΤ ΣΖ ΚΤΣΔΧ 

1.Σχπνπ Nelaton απνζηεηξσκέλνη απφ PVC κε αζεπηηθφ, ζπκπαγέο αηξαπκαηηθφ θπζηηθφ άθξν ειαίαο, 

κε επξείεο νπέο θαη ζε κεγέζε απφ 8-20 Ch. 

2.Σχπνπ Tieman απνζηεηξσκέλνη απφ PVC κε αζεπηηθφ, ζπκπαγέο, αηξαπκαηηθφ θπζηηθφ άθξν ειαίαο, 

κε επξείεο νπέο θαη ζε κεγέζε απφ 8-20 Ch. 

3.Σχπνπ Nelaton – απηνιηπαηλφκελνη θαζεηήξεο γηα δηαιείπνληα θαζεηεξηαζκφ , πδξφθηινο 

δηαιείπνληαο θαζεηήξαο ηξηψλ ζηξψζεσλ ζηιηθφλεο έηνηκνο πξνο ρξήζε κε λεξφ ρσξίο ζπληεξεηηθά 

ζηε ζπζθεπαζία ηνπ θαη ειεχζεξνο απφ phthalates ( DEHP- FREE ) λα  κελ πξνθαιεί ηνμηθφηεηα, 

αιιεξγίεο θαη ηξαπκαηηζκνχο  

 i. Αλδξηθφο , κήθνπο πεξίπνπ 40 cm. Μεγέζε απφ 14- 18 Ch. 

ii. Γπλαηθείνο , κήθνπο πεξίπνπ 15 cm. Μεγέζε απφ 12- 16 Ch. 

iii.Παηδηθφο , κήθνπο πεξίπνπ 25 cm. Μεγέζε απφ 6 – 10 Ch. 

4. Απηνθφιιεηνη Δμσηεξηθνί Αλδξηθνί Καζεηήξεο ( πενθαιχπηξεο ) – εμσηεξηθνί αλδξηθνί θαζεηήξεο ( 

πενθαιχπηξεο ) απφ 100% δηαθαλή ζηιηθφλε , απηνθφιιεηνη κε πδξνθνιινεηδέο θνιιεηηθφ πιηθφ γηα 

θαιχηεξε δηαρείξηζε πγξαζίαο , ελφο ηεκαρίνπ κε εληζρπκέλε έμνδν γηα αζθαιή ζχλδεζε κε 

νπξνζπιιέθηε  
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i. Μεγέζε – M , IM, L  

 

KΑΣΖΓΟΡΗΑ 4 

ΔΣ ΤΠΔΡΖΒΗΚΖ ΠΑΡΑΚΔΝΣΖΖ 

Καζεηήξεο ππεξεβηθήο παξαθέληεζεο, απφ 100%ζηιηθφλε, κε εληζρπκέλν αθηηλνζθηεξφ αλνηθηφ 

άθξν,κε δχν πιεπξηθέο νπέο, κε κπαιφλη 3-15 ml, ζε κεγέζε απφ 12-18 Ch, κήθνπο πεξίπνπ 40 cm. Να 

ζπλνδεχνληαη απφ βειφλα απφ πιαζηηθφ πιηθφ ( φρη κεηαιιηθφ ) δηαηξνχκελε θαηά κήθνο, λπζηέξη 

βαζκνλνκεκέλν νπξνζπιιέθηε 2lt θιεηζηνχ ηχπνπ θαη απηνθφιιεηε ηαηλία ζηεξέσζεο. 

 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 5 

ΟΤΡΖΣΖΡΗΚΟΗ ΚΑΘΔΣΖΡΔ PIG-TALL 

1.Καζεηήξεο ηχπνπ δηπινχ pig-tail αλνηθηνχ άθξνπ , θαηαζθεπαζκέλε απφ πνιπνπξεζάλε κε πδξφθηιε 

επηθάιπςε, βηνζπκβαηή , αθηηλνζθηεξή , καθξάο δηάξθεηαο παξακνλήο έσο 12 κήλεο , κε νπέο ζηα άθξα 

θαηζε φιν ηεο ην κήθνο . Να δηαζέηεη επζείαζεο ηνπ άθξνπ ηνπ pig-tail γηα ηελ εχθνιε ηνπνζέηεζε ηνπ 

νδεγνχ ζχξκαηνο , αθηηλνζθηεξή δηαβάζκηζε αλα 5 cm θαη εηδηθή επηθάιπςε pHreecoat, ε νπνία λα 

θξαηά ζηαζεξά ηα επίπεδα ηνπ pH ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζεηήξα ψζηε λα ειαρηζηνπνηεί ηελ 

πξνζθφιιεζε νπξηθψλ αιάησλ . Σν ζεη λα πεξηιακβάλεη : θαζεηήξα Pig-tail , πξνσζεηή κε 

αθηηλνζθηεξφ άθξν θαη πδξφθηιν νδεγφ ζχξκα απφ NITINOL κήθνπο 150 cm πεξίπνπ . Γηάκεηξνη stent 

4,7Ch – 6Ch θαη κήθε 26 cm – 28 cm .  

2.Καζεηήξεο ηχπνπ pig-tail απφ πδξφθηιε ιεπθή πνιπνπξεζάλε καιαθήο ζχζηαζεο, καθξάο παξακνλήο 

κε ιεπηά ηνηρψκαηα, δηαβαζκηζκέλνη, θπζηηθφ άθξν εληζρπκέλν, ππειηθφ άθξν θσληθφ. Να 

ζπλνδεχνληαη απφ πξνσζεηή εηζαγσγήο θαη απφ εχθακπην νδεγφ ζχξκα. Να δηαηίζεληαη ζηνπο ηχπνπο :                                                                                                             

i.   Κιεηζηνχ άθξνπ. Μήθνο 26-28cm. Μεγέζε 4.8-6 Ch. 

 

3. εη ηνπνζέηεζεο απηνζπγθξαηνχκελνπ νπξεηεξηθνχ θαζεηήξα ηχπνπ Mono-J. απφ 

πνιπνπξεζάλε.Σα δχν άθξα ηνπ θαζεηήξα λα είλαη αλνηθηά, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ηχπνπ pig-tail. Ο 

θαζεηήξαο λα δηαζέηεη δηαβάζκηζε αλά 5 εθαηνζηά θαη κήθνο 70 cm.  Να είλαη αθηηλνζθηεξνο ηφζν ν 

θαζεηήξαο φζν θαη ην νδεγφ ζχξκα θαη λα είλαη βηνζπκβαηνο κε έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα κέζεο παξακνλήο ηνπ (3 κήλεο). 

 

i.  Μεγέζε : 7 Ch, 8 Ch. 

 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 6 

ΟΤΡΖΣΖΡΗΚΟΗ ΚΑΘΔΣΖΡΔ 

1. Οπξεηεξηθνί θαζεηήξεο, αλνηθηνχ άθξνπ  απφ PVC πδξφθηινη επηθάιπςε, απνζηεηξσκέλνη κηαο 

ρξήζεο, κήθνπο 70cm, αθηηλνζθηεξνί, κε ζήκαλζε ηνπνζέηεζεο γηα δεμηφ ή αξηζηεξφ νπξεηήξα, 

εθαηνζηηαία δηαβάζκηζε θαη 5 cm, εζσηεξηθφ ζχξκα θαη ρσξηζηφ luer-lock ππνδνρέα. 

Να δηαηίζεληαη ζηνπο παξαθάησ ηχπνπο : 

i. Με θπξηφ άθξν θαη  θεληξηθφ άλνηγκα. Μεγέζε 5Ch. – 5Ch. – 7 Ch. 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 7 

ΟΓΖΓΑ ΤΡΜΑΣΑ 

1. Οδεγά ζχξκαηα – νπξνινγηθφ , κε  ππξήλα θαηαζθεπαζκέλν απφ Nitinol θαη Κνβάιηην ν νπνίνο 

πεξηβάιιεηαη απφ πδξφθηιε επηθάιπςε .Σν νδεγφ ζχξκα λα δηαηίζεηαη κε δηάκεηξν 0,035” θαη 0,038” 

λα έρεη κήθνο 150 cm θαη ε ζθιεξφηεηα ηνπ λα είλαη ηχπνπ Stiff. Σν άθξν ηνπ ζχξκαηνο λα είλαη επζχ , 

εχθακπην θαη κε πδξφθηιε επηθάιπςε . Σν ζψκα ηνπ ζχξκαηνο λα έρεη εηδηθφ ζρεδηαζκφ ζπεηξψκαηνο 

ψζηε λα ειέγρεηαη θαιχηεξα ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ηνπ ζχξκαηνο. 
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2. Οδεγά ζχξκαηα – νπξνινγηθφ , κε  ππξήλα θαηαζθεπαζκέλν απφ Nitinol θαη Κνβάιηην ν νπνίνο 

πεξηβάιιεηαη απφ πδξφθηιε επηθάιπςε .Σν νδεγφ ζχξκα λα δηαηίζεηαη κε δηάκεηξν 0,035” θαη 0,038” 

λα έρεη κήθνο 150 cm θαη ε ζθιεξφηεηα ηνπ λα είλαη ηχπνπ Stiff. Σν άθξν ηνπ ζχξκαηνο λα είλαη 

θεθακκέλν , λα έρεη κήθνο 5cm. λα ιεπηαίλεη ζηαδηαθά ,λα είλαη  εχθακπην θαη κε πδξφθηιε επηθάιπςε 

. Σν ζψκα ηνπ ζχξκαηνο λα έρεη εηδηθφ ζρεδηαζκφ ζπεηξψκαηνο ψζηε λα ειέγρεηαη θαιχηεξα ε 

δηαδηθαζία εηζαγσγήο ηνπ ζχξκαηνο. 

 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 8 

ΟΤΡΖΣΖΡΗΚΟΗ ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΔΞΑΓΧΓΖ ΛΗΘΧΝ 

1. Οπξεηεξηθνί θαζεηήξεο (basket) γηα έιμε νπξεηεξηθψλ ιίζσλ, γηα ρξήζε κέζσ 

νπξεηεξνλεθξνζθνπίνπ κήθνπο 115cm, κε αηξαπκαηηθφ θπιηλδξηθφ άθξν, κε θαιαζάθη κήθνπο 40 mm 

απφ αλνμείδσην αηζάιη απνηεινχκελν απφ 5 ειηθνεηδή ζχξκαηα, δηακέηξνπ 3 Ch, αθηηλνζθηεξνί, 

δηαβαζκηζκέλνη. 

                                                                                                

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 9 

ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΔΧ ΚΑΗ ΔΞΧ ΦΑΓΓΗΣΗΓΗΚΖ ΤΠΟΚΛΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΜΖΡΗΑΗΑ 

ΦΛΔΒΑ  (2πινπ θαη 3πινπ απινύ)  

Σν ζεη πεξηέρεη : 

i)   Καζεηήξα 

ii)  πξκάηηλν νδεγφ  

iii) Γηαζηνιέα 

iv) Βειφλα παξαθέληεζεο 

v)  Καζεηήξα παξαθέληεζεο  

vi) Γηαθφπηεο ξνήο αίκαηνο γηα θάζε απιφ 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

i) Σν πιηθφ λα είλαη PVC θαη κπνξεί λα παξακείλεη ζηνλ αζζελή γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, εηδηθά 

ζε αζζελείο κνλάδσλ, ρσξίο λα δεκηνπξγεί επηπινθέο. 

ii) Ο ζπξκάηηλνο νδεγφο λα είλαη καιαθφο θαη ζηα δχν άθξα, ην έλα ζε ζρήκα J θαη ην άιιν ζε επζχ. 

iii) Κάζε απιφο ηνπ θαζεηήξα λα έρεη δηαθφπηε ξνήο αίκαηνο ψζηε λα κελ επηηξέπεηαη ε δηαθπγή 

αίκαηνο, ε νπνία ζα είρε σο θίλδπλν ηε κφιπλζε ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, παξάιιεια φκσο 

λα πξνζηαηεχεη ηνπο αζζελείο κε ππνγθαηκία απφ αεξνεκβνιή. 

iv) Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα βάζε ησλ ISO –standards, θαη λα θέξνπλ πηζηνπνίεζε επξσπατθψλ 

πξνδηαγξαθψλ (CE-Mark). 

                                                         

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 10 

ΚΑΘΔΣΖΡΔ LEVIN ΓΗΠΛΟΤ ΑΤΛΟΤ 

Καζεηήξεο LEVIN δηπινχ απινχ P.V.C , αθηηλνζθηεξνί, ή κε αθηηλνζθηεξνί, αηξαπκαηηθνί, θιεηζηνχ 

άθξνπ κε 10πιαηλέο νπέο, βαζκνλνκεκέλνη, ζηα 44,45,46 θαη 75cm ,θαη 120cm, κε ζπλδεηηθφ γηα ην 

θιείζηκν ησλ δχν απιψλ ζε φια ηα κεγέζε Μ.Υ απνζηεηξσκέλνη. 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 11 

ΚΑΘΔΣΖΡΔ LEVIN 

Καζεηήξεο LEVIN απφ ην PVC, αθηηλνζθηεξνί, ή κε αθηηλνζθηεξνί, βαζκνλνκεκέλνη αλά εθαηνζηφ 

απφ 5 έσο 75 cm, αηξαπκαηηθνί θιεηζηνχ άθξνπ κε 4 πιάγηεο νπέο, κήθνπο  125 cm ζε κεγέζε απφ 6-21 

M.X., απνζηεηξσκέλνη. 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 12 
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ΦΛΔΦΟΚΑΘΔΣΖΡΔ 

ΜΔΓΔΘΖ: 14, 16, 18, 20, 22G, 25G 

ΤΛΗΚΟ: Να είλαη ηζηνζπκβαηφ PTFE θαη λα κελ δηαζηέιιεηαη κε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο. 

ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ: Θα είλαη παξαγσγήο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξν ηεο παξαδφζεσο κε ππνιεηπφκελν 

ρξφλν απνζηείξσζεο 4 ½  έηε απφ ηεο παξαιαβήο. 

ΤΚΔΤΑΗΑ: Να απνηειείηαη απφ επηθπξσκέλν ραξηί πνπ δε ζθίδεηαη θαη πιαζηηθή κεκβξάλε γηα λα 

δηαηεξνχληαη ζην αθέξαην νη ζπλζήθεο απνζηείξσζεο. 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

i) Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνη βάζε ησλ ISO-standards θαη λα θέξνπλ πηζηνπνίεζε πξνδηαγξαθψλ (CE-

Mark). 

ii) Nα δηαζέηεη βαιβίδα κε παιηλδξφκεζεο. 

iii) Ο θαζεηήξαο λα έρεη ιεπηφ ηνίρσκα, δηαηεξψληαο ηε κεγαιχηεξε    σθέιηκε εζσηεξηθή δηάκεηξν 

γηα λα κελ απμνκεηψλεηαη ε ξνή θαη λα κε δεκηνπξγείηαη κεραληθφο εξεζηζκφο ε ζξνκβνθιεβίηηδα. 

iv) Ο νδεγφο-ζηπιένο λα έρεη πνιχ θαιή εθαξκνγή κε ην θαζεηήξα ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ζπξξίθλσζε 

ηνπ, θαζψο  επίζεο λα επηηπγράλεηαη ε άκεζε θιεβνθέληεζε. 

v) Να εμαζθαιίδεη ηελ δπλαηφηεηα άκεζνπ νπηηθνχ ειέγρνπ ηεο παιηλδξφκεζεο ηνπ αίκαηνο, 

επηβεβαηψλνληαο επηηπρή θιεβνθέληεζε. 

vi) Ο θαζεηήξαο λα κπνξεί λα παξακείλεη ζηνλ αζζελή ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 

αιιαγή (κείσζε θφζηνπο). 

vii) Σν θαπάθη (πψκα) ηεο βαιβίδαο απαηηείηαη λα έρεη εγθνπή Luer Lock γηα ηελ αζθαιέζηεξε 

ρνξήγεζε θαξκάθσλ. 

viii) Πηεξχγηα ζηήξημεο. 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 13 

ΤΣΖΜΑ ΜΔΣΡΖΖ ΦΛΔΒΗΚΉ ΠΗΔΖ 

α) Πιαζηηθφ ε ράξηηλν καλφκεηξν 

β) ΤΚΔΤΑΗΑ 

i) Φιεβηθφο θαζεηήξαο κήθνπο πεξίπνπ 25 cm, κε πηεξχγηα ζηήξημεο. 

ii) Λεπηφ trocart γηα βιεθνθέληεζε. 

iii) χξηγγα κηαο ρξήζεσο. 

iv) πξκάηηλνο νδεγφο. 

v) Γηαζηνιέαο. 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 14 

A. ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ 

i)     Να αλαγξάθεηε ην πιηθφ θαηαζθεπήο. 

ii)    Μήθνο: 45cm ή 60cm πεξίπνπ γηα ρξήζε κέζσ ηξαρεηνζηνκίαο ή    

       ζηνκαηνηξαρεηαθνχ ζσιήλα. 

iii)   Άθξν: ηξαπκαηηθφ-αλνηρηφ κε ή ρσξίο πιάγηεο νπέο 

iv)   Να αλαθέξεηαη ε χπαξμε εηδηθήο γσλίσζεο γηα επέιεθηε εηζαγσγή δεμηά ή  

        αξηζηεξά. 

v)    Να θέξεη βαιβίδα ειεγρφκελεο αλαξξφθεζεο. 

vi)   Μεγέζε απφ 6-20 Fr (14-16 Fr γηα ελήιηθεο) 

vii)  Να αλαθέξεηαη εάλ πξνζθέξεηαη κε πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα. 

viii) Να πξνζθέξεηαη απνζηεηξσκέλνο ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία. 
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ix)   Να θέξεη ζήκαλζε CE. 

B. KΑΘΔΣΖΡΔ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΚΛΔΗΣΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ 
i)   πζηήκαηα θιεηζηνχ θπθιψκαηνο αλαξξφθεζεο  ζπλδεφκελν κε ζχζηεκα πιχζεο ηνπ θαζεηήξα κε 

θηαιίδηα. 

ii)  Να δηαζέηεη ζε πιήξε ζεηξά κεγεζψλ απφ 6-20 Fr θπξίσο φκσο απφ 10-16 γηα ελήιηθεο. 

iii) Να δηαθξίλεηαη γηα  ρξήζε ζε ελδνηξαρεηαθνχο ζσιήλεο (κήθνο 55 cm πεξίπνπ ) θαη γηα ζσιήλεο  

ηξαρεηνζηνκίαο (κήθνο 30 cm πεξίπνπ). 

iv) Να κελ ρξεηάδεηαη απνζχλδεζε απφ ηνλ αλαπλεπζηήξα θαηά ηελ δηαδηθαζία αλαξξφθεζεο. 

v)  Να ζηεξεψλεηαη ζηεξεά ζην ζχζηεκα ζσιελψζεσλ ρσξίο λα ζπάλε-ξαγίδνπλ ηα ζπλδεηηθά. 

vi)  Να είλαη εχθνιν ζηελ ρξήζε ηνπ. 

vii)  Να θέξεη δηαβαζκίζεηο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βάζνπο αλαξξφθεζεο. 

viii) Να πεξηγξάθεηαη ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ θαζεηήξα. 

ix) Σν δε άθξν ηνπ λα είλαη αηξαπκαηηθφ θαη λα πεξηγξάθεηαη εάλ θέξεη πιάγηεο νπέο. 

x)   Να είλαη απνζηεηξσκέλν θαη αλα ηεκάρην θιεηζηφ.. 

xi)  Να θέξεη βαιβίδα αλαξξφθεζε θαΗ ζχζηεκα έθρπζεο –πιχζεο. 

xii) ήκαλζε CE 

xiii) Nα ζπλνδεχεηαη απφ θηαιίδηα πιχζεο ελζσκαησκέλα αλά θαζεηήξα ή ζε ζπλνιηθφηεξε 

ζπζθεπαζία. 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 15 

ΔΣ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΓΗΑΓΔΡΜΗΚΖ ΝΔΦΡΟΣΟΜΗΑ 

Σν ζεη λα πεξηέρεη: 

1.Πιήξεο ζεη δηαδεξκηθήο λεθξνζηνκίαο κε θαζεηήξα J, κνλήο ζειεηάο, απνζηεηξσκέλν. Σν ζεη λα 

πεξηιακβάλεη βειφλα παξαθέληεζεο Chiba 18G, κήθνπο 20cm, κε ερνγελέο άθξν, άξηζηα νξαηφ ζηνπο 

ππέξερνπο, βειφλα γηα έγρπζε ζθηαγξαθηθνχ πγξνχ Chiba 22G, κήθνπο 20cm, κε ερνγελέο άθξν, 

άξηζηα νξαηή ζηνπο ππέξερνπο, νδεγφ ζχξκα Seldinger PTFE 0.038", κε άθξν J, ζεη δηαζηνιέσλ, 

θαζεηήξα κε άθξν J απφ πιηθφ Vortek, δηαβαζκηζκέλν αλά εθαηνζηφ θαη αλά 5 εθαηνζηά γηα λα 

παξαθνινπζείηαη κε αθξίβεηα ε ηνπνζέηεζε ηνπ. Ο θαζεηήξαο δηαζέηεη κεηαιιηθφ ζηπιεφ επζείαζεο γηα 

εχθνιε εηζαγσγή.  Μήθνο θαζεηήξα 35cm. Δπίζεο, λα πεξηιακβάλεη ζπλδεηηθφ luer lock γηα 

νπξνζπιιέθηε κε θιείζηξν ξνήο, πξνέθηαζε 25cm κε πεξηζηξεθφκελν luer lock απφ PVC, εηδηθφ 

εμάξηεκα ζηεξέσζεο ζην δέξκα. Να πξνζθέξεηαη ζε δηακέηξνπο 8-10 Ch. 

ΕΖΣΟΤΜΔΝΔ ΠΟΟΣΖΣΔ ΚΑΘΔΣΖΡΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΠΟΟΣΖΣΔ 
ΠΟΟΣΌ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 

ΜΔ ΦΠΑ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1 

1. ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΟΤΡΖΘΡΑ 2- 

WAY από PVC ή LATEX 
   

 Νν   6 10 

9% 

3,59 

 Νν   8 10 3,59 

 Νν  10 10 3,59 

 Νν  14 70 23,96 

 Νν  16 580 198,52 

 Νν  18 300 102,68 

 Νν  20 50 17,11 
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 Νν  22 10 3,43 

2. ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΟΤΡΖΘΡΑ 2- 

WAY από ζηιηθόλε 
   

 Νν  14 100 

9% 

95,38 

 Νν  16 200 190,75 

 Νν  18 150 143,07 

3. ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΟΤΡΖΘΡΑ 

Foley – Tiemann 2- WAY 

(γηα ζηελώζεηο νπξήζξαο) 

   

 Νν  14 50 
9% 

269,78 

 Νν  16 50 269,78 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 2 

1. ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΟΤΡΖΘΡΑ 3-

WAY 

Άθξν Couvelaire  

θαη κπαιόλη 20 -30 ml 

   

 Νν  20 50 

9% 

408,75 

 Νν  22 50 408,75 

 Νν  24 10 81,75 

2. ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΟΤΡΖΘΡΑ 3-

WAY 

Άθξν Dofour  

θαη κπαιόλη 20 -30 ml 

   

 Νν  18 30 

9% 

245,25 

 Νν  20 30 245,25 

 Νν  22 20 163,50 

3. ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΟΤΡΖΘΡΑ 3-

WAY 

Τδξνζάιακνο 75 ml.   

Άθξν Couvelaire 

   

 Νν  20 30 
9% 

490,50 

 Νν  22 60 981,00 

4. ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΟΤΡΖΘΡΑ 3-

WAY 

Τδξνζάιακνο 75 ml.   

Άθξν Dofour 

   

 Νν  20 10 
9% 

163,50 

 Νν  22 10 163,50 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 3 

1. ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΔΦ ΑΠΑΞ 

ΚΑΘΔΣΖΡΗΑΜΟΤ ΣΖ 

ΚΤΣΔΧ (ηύπνπ Nelaton - 

απνζηεηξσκέλνη) 

   

 Νν   8 50 

9% 

4,80 

 Νν  10 200 19,18 

 Νν  12 200 19,18 

 Νν  14 200 19,18 

 Νν  16 500 47,96 

 Νν  18 500 47,96 

2. ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΔΦ ΑΠΑΞ 

ΚΑΘΔΣΖΡΗΑΜΟΤ ΣΖ 

ΚΤΣΔΧ (ηύπνπ Tieman - 

απνζηεηξσκέλνη) 

   

 Νν  10 350 9% 57,99 
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 Νν  12 500 82,84 

 Νν  14 500 82,84 

 Νν  16 550 91,12 

 Νν  18 450 74,56 

3. ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΔΦ ΑΠΑΞ 

ΚΑΘΔΣΖΡΗΑΜΟΤ ΣΖ 

ΚΤΣΔΧ (ηύπνπ Nelaton - 

απηνιηπαηλόκελνη) 

   

ΑΝΓΡΗΚΟΗ:  Νν 14 300 

9% 

869,82 

ΑΝΓΡΗΚΟΗ:  Νν 16 300 869,82 

ΑΝΓΡΗΚΟΗ:  Νν 18 300 869,82 

ΓΤΝΑΗΚΔΗΟΗ: Νν 12 250 724,85 

ΓΤΝΑΗΚΔΗΟΗ: Νν 14 250 724,85 

ΓΤΝΑΗΚΔΗΟΗ: Νν 16 250 724,85 

ΠΑΗΓΗΚΟΗ: Νν 6 100 289,94 

ΠΑΗΓΗΚΟΗ: Νν 8 100 289,94 

ΠΑΗΓΗΚΟΗ: Νν 10 100 289,94 

4. ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟΗ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΗ ΑΝΓΡΗΚΟΗ 

ΚΑΘΔΣΖΡΔ                                              

( ΠΔΟΚΑΛΤΠΣΡΔ) 

   

(M) 20 
9% 

51,88 

(L) 100 259,42 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 4 

ΔΣ ΤΠΔΡΖΒΗΚΖ 

ΠΑΡΑΚΔΝΣΖΖ 
   

 Νν  12 5 

9% 

149,88 

 Νν  14 5 239,80 

 Νν  16 10 299,75 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 5 

1. ΟΤΡΖΣΖΡΗΚΟΗ ΚΑΘΔΣΖΡΔ 

PIG-TALL (αλνηρηνύ άθξνπ) 
   

Γηάκεηξνο stent: 4,7 Ch θαη κήθνο 26 cm 5 

9% 

708,50 

Γηάκεηξνο stent: 4,7 Ch θαη κήθνο 28 cm 15 2.125,50 

Γηάκεηξνο stent: 6 Ch θαη κήθνο 26 cm 5 708,50 

Γηάκεηξνο stent: 6 Ch θαη κήθνο 28 cm 15 2.125,50 

2. ΟΤΡΖΣΖΡΗΚΟΗ ΚΑΘΔΣΖΡΔ 

PIG-TALL (θιεηζηνύ άθξνπ) 
   

Γηάκεηξνο stent: 4,7 Ch θαη κήθνο 26 cm ΜΖΓΔΝ 
…% 

0,00 

Γηάκεηξνο stent: 4,7 Ch θαη κήθνο 28 cm ΜΖΓΔΝ 0,00 

3. ΔΣ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 

ΑΤΣΟΤΓΚΡΑΣΟΤΜΔΝΟΤ 

ΟΤΡΖΣΖΡΗΚΟΤ ΚΑΘΔΣΖΡΑ 

ΣΤΠΟΤ MONO-J 

   

Γηάκεηξνο stent: 7 Ch θαη κήθνο 70 cm 40 
9% 

1.438,80 

Γηάκεηξνο stent: 8 Ch θαη κήθνο 70 cm 40 1.438,80 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 6 

ΟΤΡΖΣΖΡΗΚΟΗ ΚΑΘΔΣΖΡΔ                                            

(κε θπξηό άθξν θαη θεληξηθό 

άλνηγκα) 

   

Γηάκεηξνο stent: 5Ch 10 

9% 

109,00 

Γηάκεηξνο stent: 6Ch 20 218,00 

Γηάκεηξνο stent: 7Ch 10 109,00 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 7 

1. ΟΓΖΓΑ ΤΡΜΑΣΑ 

(άθξν ζύξκαηνο επζύ) 
   

Οδεγφ ζχξκα κε δηάκεηξν 0,035’’ θαη  

κήθνο 150cm 
10 17% 1.170,00 
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Οδεγφ ζχξκα κε δηάκεηξν 0,038’’ θαη  

κήθνο 150cm 
10 1.170,00 

2. ΟΓΖΓΑ ΤΡΜΑΣΑ 

(άθξν ζύξκαηνο θεθακκέλν θαη 

κήθνο 5cm) 

   

Οδεγφ ζχξκα κε δηάκεηξν 0,035’’ θαη  

κήθνο 150cm 
10 

17% 

1.170,00 

Οδεγφ ζχξκα κε δηάκεηξν 0,038’’ θαη  

κήθνο 150cm 
10 1.170,00 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 8 ΟΤΡΖΣΖΡΗΚΟΗ ΚΑΘΔΣΖΡΔ 

ΔΞΑΓΧΓΖ ΛΗΘΧΝ 
ΜΖΓΔΝ …% 0,00 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 9 

ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΔΧ ΚΑΗ ΔΞΧ 

ΦΑΓΓΗΣΗΓΗΚΖ 

ΤΠΟΚΛΗΓΔΗΑ ΚΑΗ 

ΜΖΡΗΑΗΑ ΦΛΔΒΑ (2πινπ 

θαη 3πινπ απινύ)  

   

2πινχ απινχ 80 
9% 

524,94 

3πινχ απινχ 30 203,40 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 10 

ΚΑΘΔΣΖΡΔ LEVIN  

ΓΗΠΛΟΤ ΑΤΛΟΤ 
   

 Νν  16 200 
9% 

392,40 

 Νν  18 200 392,40 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 11 ΚΑΘΔΣΖΡΔ LEVIN ΜΖΓΔΝ …% 0,00 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 12 

ΦΛΔΦΟΚΑΘΔΣΖΡΔ    

 18 G.T. 2.500 

9% 

192,93 

 20 G.T. 20.000 1.543,44 

 22 G.T. 5.000 385,86 

 24 G.T. 1.000 77,17 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 13 
ΤΣΖΜΑ ΜΔΣΡΖΖ 

ΦΛΔΒΗΚΉ ΠΗΔΖ 
100 17% 278,46 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 14 

Α.  ΚΑΘΔΣΖΡΔΑΝΑΡΡΟΦΖΖ    

 Νν   6 10 

9% 

12,43 

 Νν   8 20 24,85 

 Νν  10 20 24,85 

 Νν  12 30 37,28 

 Νν  14 40 49,70 

 Νν  16 40 49,70 

 Νν  18 40 49,70 

Β.  ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ  

 ΚΛΔΗΣΟΤ  ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ 
ΜΖΓΔΝ …% 0,00 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 15 

ΔΣ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 

ΓΗΑΓΔΡΜΗΚΖ 

ΝΔΦΡΟΣΟΜΗΑ 

   

 Γηάκεηξνο 7 Ch 5 
9% 

281,77 

 Γηάκεηξνο 8 Ch 5 281,77 

 

------------------------------------------------------------------------ ----------------------------  

 

Β. ΣΔΥΝΗΚΔ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  ΚΑΘΔΣΖΡΧΝ ΠΑΡΟΥΔΤΣΔΖ  

     1. ΤΚΔΤΔ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟ, ΔΞΗΓΡΧΜΑΣΟ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ 

ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΤΓΡΧΝ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΔΜΒΑΖ ΚΛΔΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ.  
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 εη πιήξεο έηνηκν πξνο ρξήζε πνπ λα πεξηέρεη: κε ή ρσξίο ηξνθάξ, αθηηλνζθηεξφ θαζεηήξα, 

ζσιήλα, πεγή αλαξξφθεζεο θαη αζθφ ζπιινγήο. 

 Σν ηξνθάξ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

 Ζ αληιία αλαξξφθεζεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αηνμηθφ, αππξεηνγφλν PVC, ηχπνπ 

θπζαξκφληθαο κε ειαηήξην ζην εζσηεξηθφ γηα ζπλερή θαη ζηαζεξή παξνρέηεπζε. 

 Ο θαζεηήξαο παξνρέηεπζεο λα είλαη απφ αηνμηθφ, αππξεηνγφλν PVC, εηδηθφ γηα ηαηξηθή ρξήζε, 

αλζεθηηθφ, εχθακπην κε ιεία επηθάλεηα πνπ λα θέξεη αθηηλνζθηεξή γξακκή θαη εκθαλή έλδεημε 

δηαβάζκηζεο, δηακέηξνπ 10 - 14 – 18fr. 

 Ο ζσιήλαο λα είλαη κφληκα ζηεξεσκέλνο ζηελ αληιία θαη λα ππάξρεη ζπλδεηηθφ γηα ζηαζεξή θαη 

ζηεγαλή ζχλδεζε κε ηνλ θαζεηήξα παξνρέηεπζεο. 

 Ο αζθφο ζπιινγήο λα είλαη δηπιά ζπγθνιιεκέλνο γηα αζθάιεηα, δηαθαλήο, απφ PVC, 

βαζκνινγεκέλνο θαη εθνδηαζκέλνο κε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο, θίιηξν αέξα θαη θαπάθη 

ζθξάγηζεο, ρσξεηηθφηεηαο 100 – 400cc. 

 Ζ ζχλδεζε ηεο αληιίαο κε ηνλ αζθφ λα γίλεηαη κε αζθαιή θαη ζηεγαλφ ηξφπν.  

 Κάζε ζεη λα θέξεηαη ζε αηνκηθή απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία, ζε δηάθνξα κεγέζε θαη λα θέξεη 

ζήκαλζε CE 

2. ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΗΛΗΚΟΝΖ ΠΟΛΤΑΤΛΗΚΟ ΣΔΣΡΑΚΑΝΑΛΟ                

Δ ΚΤΚΛΗΚΟ ΚΑΗ ΔΠΗΠΔΓΟ ΥΖΜΑ.  

 Σεηξαθάλαινο πνιπαπιηθφο θαζεηήξαο ζηιηθφλεο κε ζπλνδεπηηθή παξνρέηεπζε αίκαηνο, 

εμηδξψκαηνο θαη άιισλ βηνινγηθψλ πγξψλ κεηά απφ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. 

 Σφζν ν θπθιηθφο, φζν θαη ν επίπεδνο λα θέξνπλ ηέζζεξα αλεμάξηεηα θαλάιηα ξνήο ησλ πγξψλ, 

λα θέξνπλ αθηηλνζθηεξή γξακκή θαη εκθαλή έλδεημε δηαβάζκηζεο, λα είλαη απφ αηνμηθή, 

αππξεηνγφλν ζηιηθφλε 100%, αλζεθηηθή, εχθακπηε θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πςειή ξνή 

παξνρέηεπζεο, λα κελ ζξνκβψλνπλ θαη λα είλαη ηδαληθνί γηα κεγάιε πνηθηιία ρεηξνπξγηθψλ 

επεκβάζεσλ. 

 Να θέξεηαη ζε αηνκηθή απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία, ζε κεγέζε  10fr,15fr,19fr,21fr θαη λα 

θέξεη ζήκαλζε CE. 

3. ΤΚΔΤΔ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ ΣΡΑΤΜΑΣΟ .  

 Να είλαη απφ ζηιηθφλε θαη λα έρνπλ ζπκπαγέο θεληξηθφ ππξήλα γηα κεγαιχηεξε αληνρή θαη γηα 

λα κελ ηζαθίδνπλ. 

 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ εληαίν πιηθφ ρσξίο ζχλδεζκν. 

 Να έρνπλ ηέζζεξα αλεμάξηεηα θαλάιηα ξνήο ζε παξάιιειε δηάηαμε (φρη ζπλδπαζκφο 

θαλαιηψλ κε απινχο), ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλφηεηα λα θξάμνπλ. 

 Να είλαη δηαθαλήο & αθηηλνζθηεξέο κε εηδηθή γξακκή ζήκαλζεο ζε φιν ην κήθνο ηεο 

παξνρέηεπζεο, ζηξνγγπιέο ή επίπεδεο ζε δηάθνξα κεγέζε (10fr,15fr,19fr,21fr), κε ή ρσξίο 

ηξνθάξ. 

 Οη ζσιήλεο λα ζπλδένληαη κε: 

     -Γεμακελέο πξν-εγθαηαζηεκέλεο πίεζεο, ρσξεηηθφηεηαο 100ml, 150ml, 300ml, 450ml, πνπ λα 

απνηξέπνπλ ηελ αληίζηξνθε ξνή ησλ πγξψλ γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε αζεςία θαη λα κπνξνχλ λα 

επαλεξγνπνηνχληαη. 

     -Γεμακελέο 100ml, πνπ λα απνηξέπνπλ ηελ αληίζηξνθε ξνή ησλ πγξψλ γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε 

αζεςία θαη λα κπνξνχλ λα επαλεξγνπνηνχληαη.  

4.  ΜΟΝΑΓΑ ΘΧΡΑΚΗΚΖ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ 3 ΘΑΛΑΜΧΝ.  

Δληαία δηαθαλήο κνλάδα ζσξαθηθήο παξνρέηεπζεο 3 ζαιάκσλ, ζσιήλαο αζζελνχο ρσξίο Latex, δείθηεο 

ζηάζκεο πγξνχ πνπ πξνζδηνξίδεη ηνλ παξνρεηεπκέλν φγθν, πιαηχ πεξηζηξεθφκελν ζηαλη θαη ιαβέο, 

εχθνια αλαγλψζηκεο ελδείμεηο, δηαβαζκίζεηο γηα παηδηά θαη ελήιηθεο, απηφκαηε βαιβίδα εθηφλσζεο 

ζεηηθήο πίεζεο, θηιηξάξηζκα ηνπ εμαεξηζκνχ ηεο αξλεηηθήο πίεζεο, ρξσκαηηζηή έλδεημε λεξνχ, νδεγίεο 

ρξήζεσο ηππσκέλεο επί ηεο κνλάδνο, απνζηεηξσκέλε. 
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5.  ΜΟΝΑΓΑ ΘΧΡΑΚΗΚΖ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ  2 ΘΑΛΑΜΧΝ  

 Θσξαθηθή παξνρέηεπζε δχν (2) ζαιάκσλ.  Ο ζάιακνο ζπιινγήο πγξψλ λα είλαη  ρσξεηηθφηεηαο 3.000 

ml θαη είλαη ρσξηζκέλνο ζε 2 δηαβαζκηζκέλα ηκήκαηα.  Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη ηελ  δπλαηφηεηα 

ζχλδεζεο κε δηθή ηνπ απηφλνκε κνλάδα θελνχ γηα κεηαθνξά, πεξηπαηεηηθνχο αζζελείο ή πεξηπηψζεηο 

πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα αλαξξφθεζεο ζηνλ ζάιακν .Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

ιήςεο αίκαηνο γηα δηελέξγεηα εμεηάζεσλ απφ ηνλ ζάιακν ζπιινγήο θαη φρη απφ ηνλ ζσιήλα ζχλδεζεο 

κε ηνλ αζζελή. Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα έρεη κηθξφ κέγεζνο γηα εχθνιε κεηαθνξά απφ ηνπο αζζελείο θαη 

λα έρεη ζρήκα πνπ ζα θάλεη ηελ ζπζθεπή ζηαζεξή ρσξίο ηελ ρξεζηκνπνίεζε εηδηθήο βάζεο.  Σέινο ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη βαιβίδα αζθαιείαο πνπ λα απνηξέπεη ηελ κεηαθνξά πγξψλ απφ ηελ ζηήιε ησλ 

ελδνζσξαθηθψλ πηέζεσλ ζην ζάιακν ζπιινγήο πγξψλ δηαηεξψληαο έηζη ην ζχζηεκα πάληα θιεηζηφ θαη 

επίζεο λα δηαζέηεη βαιβίδα εθηφλσζεο ηεο αξλεηηθήο πίεζεο. 

6. ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΘΧΡΑΚΗΚΖ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ  

ΜΔ TROCAR ΚΑΗ ΥΧΡΗ TROCAR 

Καζεηήξεο παξνρέηεπζεο ζώξαθνο κε trocar λενγλώλ. Να είλαη απφ PVC,  αθηηλνζθηεξνί, 

βαζκνλνκεκέλνη θάζε 2 cm.Nα θέξνπλ trocar αηρκεξφ, αηξαπκαηηθφ. Να πξνζθεξζνχλ ζε  κεγέζε :8 

θαη 10 Fr κήθνπο 8cm. Να είλαη LATEX free, κ.ρ απνζηεηξσκέλνη. 

Καζεηήξεο παξνρέηεπζεο ζώξαθνο κε trocar παίδσλ. Να είλαη απφ PVC, αθηηλνζθηεξνί, 

βαζκνλνκεκέλνη θάζε 2 cm.Nα θέξνπλ trocar αηρκεξφ, αηξαπκαηηθφ θαη δαθηχιην ζχλδεζεο - 

ζηεξέσζεο θαη λα έρνπλ δχν πιατλέο νπέο. Να πξνζθεξζνχλ ζε κεγέζε 12,14, 18 Fr κήθνπο 15cm, 

12θαη 16 Fr κήθνπο 25cm. Να είλαη LATEX free, κ.ρ. απνζηεηξσκέλνη. 

Καζεηήξεο παξνρέηεπζεο ζώξαθνο κε trocar ελειίθσλ. Να είλαη απφ PVC, αθηηλνζθηεξνί, 

βαζκνλνκεκέλνη θάζε 2 cm. Nα θέξνπλ trocar αηρκεξφ, αηξαπκαηηθφ θαη δαθηχιην ζχλδεζεο- 

ζηεξέσζεο θαη λα έρνπλ δχν πιατλέο νπέο. Να πξνζθεξζνχλ ζε 14,18,20,24,28 θαη 30 Fr κήθνπο 28cm. 

Καη  20,24,28 θαη 32Fr κήθνπο 40cm. Να είλαη LATEX free, κ.ρ απνζηεηξσκέλνη. 

Καζεηήξεο παξνρέηεπζεο ζώξαθνο PVC ρσξίο trocar. Να είλαη  αθηηλνζθηεξνί, αηξαπκαηηθνί, 

βαζκνκεκέλνη αλά 2εθ. απφ 2 έσο 24εθ. Να έρνπλ 6 πιάγηεο νπέο. Να πξνζθεξζνχλ ζε κεγέζε 

16,20,24,28,32Fr κήθνπο 50cm.  Να είλαη LATEX free,  κ.ρ. απνζηεηξσκέλνη. 

Καζεηήξεο παξνρέηεπζεο ζώξαθνο ζηιηθόλεο ρσξίο trocar. Nα είλαη δηαθαλείο, αθηηλνζθηεξνί,  

επζείο κε ζηξνγγπιεκέλν αηξαπκαηηθφ άθξν. Να πξνζθεξζνχλ ζε κεγέζε 18,21,24,27,30,33 θαη 36Fr 

κήθνπο 50cm. Να είλαη LATEX free, κ.ρ απνζηεηξσκέλνη. 

7. ΤΣΖΜΑ ΜΔ ΒΔΛΟΝΑ ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΤΓΚΛΗΖ ΟΠΧΝ ΣΧΝ ΣΡΟΚΑΡ, ΒΔΛΟΝΑ  

 Δηδηθφ εξγαιείν θιεηζίκαηνο ηξαπκάησλ απφ ηελ ρξήζε ιαπαξνζθνπηθψλ ηξνθάξ , πνπ λα 

απνηειείηαη απφ ηνλ εηζαγσγέα θαη ηελ εηδηθά ζρεδηαζκέλε βειφλα εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο 

ηνπ ξάκκαηνο . Ο εηζαγσγέαο λα δηαζέηεη εηδηθέο εγθνπέο ηνπνζέηεζεο ηνπ ξάκκαηνο κε 

πηεξχγηα γηα ηελ αζθαιή ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζην θνηιηαθφ ηνίρσκα θαζψο θαη ζχζηεκα 

θιεηδψκαηνο – μεθιεηδψκαηνο. Ζ εηδηθή βειφλα εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο λα δηαζέηεη εηδηθφ 

άγθηζηξν γηα ηνλ θαζνδεγνχκελν εληνπηζκφ ηνπ ξάκκαηνο ρσξίο ηελ ρξήζε νπηηθνχ κέζνπ .    

8. ΔΜΦΤΣΔΤΗΜΟ  ΚΑΘΔΣΖΡΑ (Υεκεηνζεξαπείαο) 

 Καηαζθεπαζκέλνο  απφ θξάκα Σηηαλίνπ θαη ζηιηθφλεο ζπκβαηφο κε MRI (3 TESLA) γηα καθξά 

παξακνλή. 

 Καζεηήξαο αθηηλνζθηεξφο, απφ πνιπνπξεζάλε SECUR SITE®, αλνηρηνχ άθξνπ 6 θαη 9 Fr κε 

παξάπιεπξεο νπέο. 

 Σν εηδηθφ κείγκα ζηιηθφλεο κε ζην άλσ κέξνο ηνπ πξνζθέξεη ζηαζεξφηεηα θαηά ηελ εηζαγσγή 

θαη παξακνλή ηεο βειφλαο θαη επηδέρεηαη έσο 3000 ηξππήκαηα. 

 H βάζε θέξεη εηδηθέο νπέο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ ππνδφξηα ζπξξαθή. 

 Με εηδηθά ζρεδηαζκέλν δαθηχιην ζην άλσ κέξνο ηνπ πνπ δηεπθνιχλεη ηνλ εληνπηζκφ ηνπ θαηά 

ηελ θιηληθή εμέηαζε. 
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 Φέξεη εηδηθφ ζπλδεηηθφ ULTRA-LOCK ζην ηχκπαλν γηα ηελ αζθαιή θαη ζηεγαλή ζχλδεζε κε 

ηνλ θαζεηήξα ρσξίο πνιιέο ζπλδεζκνινγίεο. 

 Βειφλα Huber θαη Gripper γηα ηελ άκεζε ρξεζηκνπνίεζε θαη εηζαγσγή πγξψλ. 

 Δηδηθφο εηζαγσγέαο δηάλνημεο <<tunnelling>>. 

 πξκάηηλνο  άθακπηνο  νδεγφο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ θαζεηήξα. 

 Έρεη εηδηθφ εξγαιείν ζρήκαηνο <<Γ>>  παξακεξηζκνχ ηζηψλ θαη αγγείσλ. 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 

- Δκθπηεχζηκν  port θαη ηχκπαλν κε έλδεημε CT (αλαγλψξηζε ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΤΜΠΑΝΟΤ 

ΔΓΥΤΖ ΤΓΡΧΝ ΑΝΧ 300PSI 

- Σν εζσηεξηθφ reservoir  ηνπ ηπκπάλνπ είλαη ζηξνγγπιφ γηα ηελ απνθπγή ζπζζσξεπκέλνπ 

θαξκάθνπ – Γχν ζπλδεηηθνί θαζεηήξεο – Βειφλα 24G PORT – A- CATH- Βειφλα εηζαγσγήο  

Tuohy 16- 18G – Βειφλα 25G (blunt) – Γχν ζχξηγγεο 12 ml – χξηγγα 7ml ρσξίο αληίζηαζε – 

Δηδηθφ εμάξηεκα γηα ηελ δεκηνπξγία ππνδφξηνπ θαλαιηνχ – Φίιηξν 0.2 micron – χξκα 

εηζαγσγήο γηα ηε κέζνδν Seldinger – Βειφλα Gripper κε πξνέθηαζε γηα ηελ ρνξήγεζε πγξψλ – 

Γηαζηνιέαο εηζαγσγέαο adelente γηα ηνπο ηζηνχο κε βαιβίδα γηα ηελ απνθπγή θπζαιίδσλ.  

- Οδεγίεο ρξήζεο ζηα ειιεληθά. 

     ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΤΜΠΑΝΟΤ 

Πνιπζνπιθνληθφ (εμσηεξηθά) – Σηηάλην (εζσηεξηθά) κε ζπλδεηηθφ ΠΡΟΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ ULTRA 

– LOCK 

Πιάηνο: 24,9 mm 

Ύςνο: 9,8 mm 

Βάξνο: 2,8 gr 

Septum Volume:9,5 mm 

Priming Volume:0.3ml 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΘΔΣΖΡΑ 

Polyflow – Πνιπνπξεζάλε 

OD:1 mm 

ID: 1.9 mm 

Μήθνο: 76cm 

6 θαη 9 Fr 

Priming Volume:0.7 ml 

 

 

ΕΖΣΟΤΜΔΝΔ ΠΟΟΣΖΣΔ ΚΑΘΔΣΖΡΧΝ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΠΟΟΣΖΣΔ 
ΠΟΟΣΟ 

ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 

ΜΔ ΦΠΑ 

1 

ΤΚΔΤΔ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ  

ΣΡΑΤΜΑΣΟ, ΔΞΗΓΡΧΜΑΣΟ ΚΑΗ 

ΑΛΛΧΝ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΤΓΡΧΝ ΜΔΣΑ 

ΑΠΟ ΔΠΔΜΒΑΖ ΚΛΔΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ.  

   

 FR 10 20 

17% 

95,94 

 FR 14 30 143,91 

 FR 18 80 383,76 

2 

ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΗΛΗΚΟΝΖ 

ΠΟΛΤΑΤΛΗΚΟ ΣΔΣΡΑΚΑΝΑΛΟ                

Δ ΚΤΚΛΗΚΟ ΚΑΗ ΔΠΗΠΔΓΟ 
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ΥΖΜΑ.  

 FR 10 5 

17% 

43,29 

 FR 15 5 43,29 

 FR 19 5 43,29 

 FR 21 5 43,29 

3 

ΤΚΔΤΔ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ 

ΣΡΑΤΜΑΣΟ  
   

 BLAKE FR 15 40 

17% 

1.524,28 

 BLAKE FR 19 40 1.524,28 

 ΓΔΞΑΜΔΝΖ 150 ml 40 975,31 

 ΓΔΞΑΜΔΝΖ 450 ml 40 975,31 

4 

ΜΟΝΑΓΑ ΘΧΡΑΚΗΚΖ 

ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ  

3 ΘΑΛΑΜΧΝ  (3BILLOW)  

35 17% 704,34 

5 

ΜΟΝΑΓΑ ΘΧΡΑΚΗΚΖ 

ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ  

2 ΘΑΛΑΜΧΝ  (2BILLOW) 

ΜΖΓΔΝ 0,00 0,00 

6 

ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΘΧΡΑΚΗΚΖ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ  

ΜΔ TROCAR ΚΑΗ ΥΧΡΗ TROCAR 
   

Καζεηήξεο παξνρέηεπζεο ζώξαθνο κε trocar 

λενγλώλ. 
   

 G- 8 2 
9% 

32,70 

 G- 10 2 32,70 

Καζεηήξεο παξνρέηεπζεο ζώξαθνο κε trocar 

παίδσλ. 
   

 G - 12 2 
9% 

26,16 

 G- 14 2 26,16 

Καζεηήξεο παξνρέηεπζεο ζώξαθνο κε trocar 

ελειίθσλ. 
   

 G - 16 3 

9% 

45,78 

 G - 18 5 76,30 

 G - 20 5 76,30 

 G - 24 8 122,08 

 G - 28 8 122,08 

 G - 32 6 91,56 

7 
ΤΣΖΜΑ ΜΔ ΒΔΛΟΝΑ ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ 

ΤΓΚΛΗΖ ΟΠΧΝ ΣΧΝ ΣΡΟΚΑΡ, ΒΔΛΟΝΑ 
2 17% 304,20 

8 

ΔΜΦΤΣΔΤΗΜΟ  ΚΑΘΔΣΖΡΑ 

 (Υεκεηνζεξαπείαο) 
   

 FR 6 3 
9% 

1.046,40 

 FR 9 3 1.144,50 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 

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: Γ. Ν. ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘ : *99221951] 

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ 2, ΧΙΟ, ΣΚ 82132 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΚΟΤΣΟΤΡΑ  ΒΑΙΛΙΚΘ 

- Σθλζφωνο: 22713/50258 

- Θλ. ταχυδρομείο: promithion@xioshosp.gr  

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο: www.xioshosp.gr  

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ,CPV: 33141200-2 & CPV: 33141641-5 

- Κωδικόσ ςτο ΕΘΔΘ: *…………….] 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε  προμικεια: «ΚΑΘΕΣΘΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ» & «ΚΑΘΕΣΘΡΩΝ  

   ΠΑΡΟΧΕΣΕΤΘ» 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *ΝΑΙ] 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι : [28/2021] 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΘΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

mailto:promithion@xioshosp.gr
http://www.xioshosp.gr/
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι : 

Σθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

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); 

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

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 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Όχι 
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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:  

 

 

ε) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 

φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   

(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 

κακικοντα …): 

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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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: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

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;  

*+Ναι *+Όχι 

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 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Όχι 

 

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 

το 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: 

Τπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

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;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 
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ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«απηνθάζαξζε»); 

*+ Ναι *+ Όχι  

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 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Πωσ 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 

- ε 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 ; 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίου; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 

παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

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: 

- Παρακζςτε 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 ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ  

τισ περιςτάςεισ  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έρεη δηαπξάμεη ν οικονομικόσ φορζασ 

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

[.......................] 

 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
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μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έρεη ζπλάςεη ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ 

ύπαξμε ηπρόλ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, 

λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

*.........…+ 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή 

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: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

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: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 
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Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

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 

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;  

*+ Ναι *+ Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005: 

Απάντθςθ: 

υντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

[] Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι:  

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 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

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 Απάντθςθ 

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: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Όχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

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.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 

τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 

τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 

είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 

αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) ε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Όςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 

αναλογίεσ που ορίηονται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-

αναλογία μεταξφ x και y -και θ αντίςτοιχθ αξία) 
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τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 

αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Σο αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Όςον 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):  

*……+*……+*……+ 
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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 . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 

ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 

ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

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: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 
Περιγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

τθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

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: 

*....……+ 
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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; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

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 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

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

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Σο μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

 

*+ Ναι *+ Όχι 
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Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

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 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

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 

Απάντθςθ: 

Θα 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: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα 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 

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 διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 

φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 

προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται 

από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 

διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 

των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 

οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 

ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

διατίκενται θλεκτρονικά, αναφζρετε για το 

κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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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 είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να 

προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζροντα, 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. 

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 Διλωςθσ 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): *……+    

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Σνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα κε επσλπκία ………………………………,  θαη έδξα επί ηεο νδνύ 

…………………………………., αξηζ. …….... , ΣΖΛ.: ……………………., FAX: 
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