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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα 11-05-2021 
     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                 Αρ. Πρωτ. 1897 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης  Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ “Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ” 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
TMHMA: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. Δ/νση: Δημ. Σούτσου 21  
 Αθήνα Τ.Κ.  11521 
Πληροφορίες Μ.Μορφοπούλου 
Τηλέφωνο: 2132023426  
Φαξ : 210 6446951 
e-mail: m.morfopoulou@spiliopoulio.gr 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 5/2021 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  
(CPV 33140000-3 ) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
ΑΔΑΜ: 21REQ008567133 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με 
κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή 
 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία : 26-05-2021 
Ημέρα : Τετάρτη 
Ώρα : 11.30 π.μ. 
Η αποσφράγιση των προσφορών 
(τεχνική και οικονομική) θα γίνει 
ενιαία στον ίδιο χρόνο. 

Καταληκτικός Χρόνος κατάθεσης 
προσφορών για το διαγωνισμό 

Ημερομηνία : 25-05-2021 
Ημέρα: Τρίτη  
Ώρα :3 μ.μ 

Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού Γραφείο Προμηθειών Π.Ν.Α. 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ¨Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ¨ 
(κτίριο Διοίκησης) 

Προϋπολογισμός δαπάνης ετησίως 
 
ΑΔΑ: ΨΦΦΘ4690ΩΛ-2ΔΕ 

60.000,00 ευρώ πλεον. ΦΠΑ 13% ή 
24% 
 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΝΑ (1) ΧΡΟΝΟ  
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ μόνο 
ως προς τη διάρκεια  ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ 
ΑΚΟΜΗ  

 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Όπως αναλυτικά φαίνονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσης. 

Το Π.Ν.Α. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ», έχοντας υπόψη: 

 Το Ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α΄/2-3-2001) «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».  

 Το Ν.2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α΄/2-11-2011) «Προμήθειες Νοσοκομείων και 
λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»  

 Το Ν.3329/2005  «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιήθηκε με τους 
Ν.3270/2005 (ΦΕΚ 175/Α΄/2005) και 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α΄/2007). 

 Το Ν.3580/07 (ΦΕΚ Α΄134/18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων 
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες 
διατάξεις»., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το Ν.3846/2010 «Εγγυήσεις για 
την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» άρθρο 24. 

 Το Ν.3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 
διατάξεις». [ΦΕΚ 31/ Α’/ 2-3-11]. 

 Το Ν.4052/12, άρθρο 14, παρ. 7, [Φ.Ε.Κ. 41/Α’ /1-3-2012] περί σύγκρισης 
των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών, 
όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής 
προσφορών ανά διαγωνισμό. 

 Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014) "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό κι 
άλλες διατάξεις" 

 Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε και 
2014/25/Ε.Ε. όπως τροποποιήθηκε κα ιισχύει.  

 Ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184 Α/23-9-2020): Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις. 

 Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 
ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 
διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. 

 Το Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.  

 Την υπ΄ αριθ. ΔΥ8Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.130648/2009 Κ.Υ.Α. [ΦΕΚ 2198/Β΄/2-10-
2009] «Περί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». 

 Την υπ΄ αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348/16-1-2004 (ΦΕΚ 32/Β΄/2004) Υ.Α. 
«Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως τροποποιήθηκε από την υπ΄ αριθ. 
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 92334/22-9-2004 (ΦΕΚ 1459/Β΄/2004) Υπουργική Απόφαση. 

 Την με αριθ. 4ης/θ6ο/23-04-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νοσοκομείου, περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και των όρων 
αυτού. 

 
 

Προκηρύσσει 

Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού 

Υλικού (CPV 33140000-3) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου με σφραγισμένες 

προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
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άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), 

προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13% ή 24% για ένα (1) 

έτος και δυνατότητα παράτασης μόνο ως προς τη χρονική διάρκεια για έξι 

(6) μήνες ακόμα. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο ή μέρος των ζητούμενων ειδών. 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Νοσοκομείο με οποιοδήποτε 
τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση 
ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη της καθοριζόμενης από 
τη διακήρυξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  

Οι Προσφορές αποστέλλονται ή κατατίθενται στο Γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου (Δ. Σούτσου 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα, τηλ. 213 2023426, Φαξ 210 
6446951, αρμόδια υπάλληλος: Μ.Μορφοπούλου), μέχρι την προηγούμενη ημέρα 
του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι 25-05-2021 μέχρι 15:00.  

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την 
καθοριζόμενη από τη διακήρυξη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες 
και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω 
παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής: 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: «ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :   
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, κοινοπραξίες προμηθευτών της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής, εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
παρούσας υπηρεσίας και που πληρούν τους ορούς που καθορίζονται στη 
συνέχεια της παρούσας. 

Ο προσφέρων πρέπει να εγγυάται :  
1. ότι υπάρχουν ή δεν υπάρχουν αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από τα 

καθοριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης και εφόσον υπάρχουν 
πρέπει να περιγράφονται με ξεχωριστή αναφορά στην τεχνική προσφορά, ώστε 
να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή. 

2. ότι δύναται να λάβει τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από τη 
αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την 
ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως άλλων προσώπων, καθώς 
και την ασφάλεια πραγμάτων. 

Ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώσει: 
1. την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το 

προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της, είτε κατασκευάζεται από 
τον ίδιο είτε όχι.  

2. την αποδοχή της εκτέλεσης της προμήθειας από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
του εργοστασίου που θα κατασκευαστούν τα προϊόντα. 
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3. ότι διαθέτει Πιστοποιητικά σήμανσης πιστότητας CE, δηλώσεις 
συμμόρφωσης ή άλλα κατάλληλα έγγραφα, ανάλογα με την κατηγορία του 
προϊόντος, με τα οποία πιστοποιείται η καταλληλόλητα και ασφάλεια των 
προϊόντων για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά η συμμόρφωση 
του κατασκευαστή προς τις διατάξεις της ΔΥ8Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.130648/2009 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2198/Β΄/2-10-2009) περί της Εναρμόνισης της 
εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 93/42/ΕΟΚ/14-06-
93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί Ιατροτεχνολογικών 
Προϊόντων.  

4.  ότι διαθέτει Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά τα ισχύοντα 
διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ, ΕΛΟΤ κ.λ.π.) τόσο του 
κατασκευαστή των υλικών όσο και του προμηθευτή, εφόσον πρόκειται για 
διαφορετικές επιχειρήσεις. Ως προς ότι αφορά τις απαιτήσεις μεταφοράς, 
αποθήκευσης, διατήρησης και γενικά διακίνησης των προσφερόμενων 
ειδών, ο προμηθευτής θεωρείται ότι συμμορφώνεται προς αυτές, εφόσον 
διαθέτει βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ή Κοινοποιημένου Οργανισμού, από την 
οποία προκύπτει ότι συμμορφώνεται προς την υπ' αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/7-
1-2004 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Αρχές και κατευθυντήριες 
γραμμές ορθής πρακτικής διανομής Ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 
32/16-1-2004). ΄ 

 
 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με το 

άρθρο 92 του Ν.4412/2016, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα 
αναγράφονται ευκρινώς:  

α. Η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής.  
β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 
γ. Ο τίτλος της σύμβασης.  
δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής)  
ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 
2. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως 

φάκελο:  
α. Κλειστό υποφάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» με 

 Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) σύμφωνα με το 

άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.  

Συνιστάται στους οικονομικούς φορείς, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας 

αξιολόγησης από την Επιτροπή, να συμπληρώσουν το ειδικά διαμορφωμένο 

ΤΕΥΔ, που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας και διατίθεται σε 

μορφή .doc στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. 

 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α.  

β. Κλειστό υποφάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο 
θα τοποθετηθούν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 

Η επιτροπή αξιολόγησης δύναται κατά την κρίση της να ζητήσει από τον 
προμηθευτή τυχόν διευκρινήσεις επί των αναγραφόμενων στην προσφορά του, 
συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρέστερη διαπίστωση των τεχνικών 
χαρακτηριστικών των ειδών, χωρίς καμία απαίτηση του προμηθευτή. 

 Κατάλογο με τις κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων 
χρόνων, με μνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο 



5 
 

δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι 
παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με 
πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί η θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν 
ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν 
προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με 
υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του 
προμηθευτή.  

γ. Κλειστό υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον 
οποίο θα τοποθετηθούν τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο 
αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), 
η οποία θα περιέχει:  

 Πίνακα με την τιμή ανά τεμάχιο αλλά και τη συνολική τιμή ανά είδος. 
Διευκρινήσεις σχετικά με την σύνταξη της οικονομικής προσφοράς: 

 Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και 
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, οφείλει να 
σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε 
αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών 
οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα 
αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά 
ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το άρθρο 21 του 
Ν.4412/2016 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, 
διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή 
προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι 
οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση κατά της 
διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται 
ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή 
πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, 
να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.  

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές 
ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν 
εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις 
διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε 
σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.  

Αντιπροσφορές ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την 
κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά δεν γίνονται 
δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές 
και σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται 
συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι 
υποχρεωτικό για τους προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των 
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προσφορών, να αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της 
έννοιας τους.  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να 
παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο 
του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, με τη σύμφωνη 
γνώμη του συμμετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν 
από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 
προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Περαιτέρω παράταση της ισχύος της 
προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 
4 του Ν.4412/2016. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί παρουσία των 
υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, 
την ημέρα και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη.  

Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, δεν 
κωλύει το άνοιγμα της αντίστοιχης Προσφοράς.  

Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών 
προβαίνει στην υλοποίηση της διαδικασίας αποσφράγισης και ανακοίνωσης των 
τιμών όπως ορίζεται στο άρθρο 100 του Ν.4412/2016.  

Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για τα ζητούμενα είδη με την σύνθεση που ζητείται στις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

Συνεπώς, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 του 
Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, 
από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση 
τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.  

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις στα άρθρα 
100 και 102 του Ν.4412/2016 από Επιτροπή που θα ορισθεί σύμφωνα με την 
παρ.3 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους 
υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά 
που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους 
προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, 
δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Το Νοσοκομείο δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός του κατά την 
ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς 
ή ολικώς, τις προσφορές καθώς και να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το 
διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί απ' αυτόν 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, οι προσφέροντες στους οποίους 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας που θα ορίσει το Νοσοκομείο 
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτούς, με βεβαίωση 
παραλαβής ή σύμφωνα με τον Ν.4250/2014, οφείλουν να υποβάλουν, σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα στο άρθρο 103 «Πρόσκληση για υποβολή 
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δικαιολογητικών» του Ν.4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται 
κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών 
συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.  

Όταν ο προμηθευτής που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίσει 
ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, η 
κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. 

Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα η περισσότερα από τα 
έγγραφα και τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η 
κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλή τιμή και 
ούτω καθ΄ εξής. 

Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός 
ματαιώνεται.  

Στο στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γίνει σύγκριση των 
τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών, 
όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής 
προσφορών (Ν.4052/12, άρθρο 14, παρ. 7).  

Προς αποφυγή λαθών από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού 
κατά την ως άνω αναφερόμενη σύγκριση των προσφερόμενων ειδών με 
αυτά του Π.Τ. της ΕΠΥ, παρακαλούμε όπως για κάθε προσφερόμενο είδος 
αναγράψετε τον κωδικό και την τιμή του στο Π.Τ. της ΕΠΥ, όπως αυτά 
ίσχυαν κατά την τελευταία ημερομηνία πριν την υποβολή της προσφοράς 
σας.  

 
Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ ανά ζητούμενο είδος και μονάδα 

μέτρησης, θα αναγράφονται στην οικονομική προσφορά αριθμητικά και 
ολογράφως και θα περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις και τις επιβαρύνσεις επί 
των κρατήσεων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α., το οποίο 
αναγράφεται χωριστά και βαρύνει το Νοσοκομείο. 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει απαραίτητα, επί απόρριψης 
της προσφοράς, στην οικονομική προσφορά να αναφέρουν το νόμιμο ποσοστό 
ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος το οποίο προσφέρουν. 

Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής της 
προσφοράς και οποιαδήποτε οικονομική αξίωση του προμηθευτή πέραν του 
αντιτίμου βάσει της προσφοράς του, και των τιμών της κατακύρωσης και της 
σύμβασης που θα υπογραφεί. 

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι τη λήξη 
της σχετικής σύμβασης. 

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να περιέχουν αναλυτικούς πίνακες για 
κάθε είδος συμπληρωμένους, έτσι ώστε να προκύπτει η τιμή ανά τεμάχιο, η 
συνολική τιμή, αλλά και οι συνολικές ποσότητες όλων των ειδών, ώστε να 
προκύπτει το τελικό συνολικό κόστος του κάθε είδους αντίστοιχα. 

Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται 
πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εμπορίας του 
προϊόντος (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης 
εξαγωγικής επιδότησης. 

Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής 
αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή 
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περιλαμβάνονται τα έξοδα προμήθειας και μεταφοράς των ειδών στο 
Νοσοκομείο.  

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους 
συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των 
προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

Σε περίπτωση που δεν παρασχεθούν τα ανωτέρω στοιχεία, 
διακόπτεται η αξιολόγηση της συγκεκριμένης προσφοράς, η οποία 
χαρακτηρίζεται πλέον ως απαράδεκτη.  

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα 
εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 88 του Ν.4412/2016.  

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
με γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει: 

1. την κατακύρωση της προμήθειας  
2. την ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη του διαγωνισμού με 

τροποποίηση ή μη των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών της διακήρυξης. 
Σε περίπτωση περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες 

προσφορές, ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση. 
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και είναι 

σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Επίσης, μπορεί να προτείνει κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή 

μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, κατά ποσοστό έως 30% στην περίπτωση 
μεγαλύτερης ποσότητας και 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας, 
σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν.4412/2016. 

Το Νοσοκομείο δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός του κατά την 
ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς 
ή ολικώς, τις προσφορές καθώς και να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το 
διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί απ' αυτόν.  

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, 

καθώς και στους λοιπούς συμμετέχοντες αποστέλλονται όλες οι σχετικές 
ανακοινώσεις σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016. 

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια 
υποχρεούται να προσέλθει εντός προθεσμίας που θα καθορίσει το Νοσοκομείο  
από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αυτής.  

Εάν ο προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται 
έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, 
σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016 και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες 
από το ίδιο άρθρο κυρώσεις. 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ 
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με τα σχετικά 
άρθρα του Ν.4412/2016.  

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς 
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η 
τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η 
σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της 
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διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από 
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 

 Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η 
ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που 
κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. 

 Παραλήφθηκε οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, η ποσότητα που 
παραδόθηκε. 

 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

 Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας ενός (1) 
έτους, με δυνατότητα παράτασης μόνο ως προς τη χρονική διάρκεια για έξι 
(6) μήνες ακόμη.  

Επιπλέον παράταση πέραν αυτού του χρόνου προϋποθέτει τη σύμφωνη 
γνώμη του προμηθευτή , με τις εξής όμως προϋποθέσεις : 

α) Η συνολική παράταση ισχύος της σύμβασης (αρχική και η επιπλέον) δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.  

β) Στο χρονικό διάστημα των παραπάνω αναφερόμενων παρατάσεων θα 
ισχύουν οι όροι της σύμβασης.  

 
 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής 

προμηθευτή στον διαγωνισμό και κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού έως και 
την κατακυρωτική απόφαση. Η ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης 
μπορεί να αφορά και την πληρότητα των δικαιολογητικών, που υποβάλλονται 
από τον μειοδότη. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους 
λόγους από τους προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους 
λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους 
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016. Για το παραδεκτό της 
άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με 
το 1 τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους. 

Το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να 
αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του 
Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 202/2005).  

2. Στους ενδιαφερόμενους δεν παρέχεται -σύμφωνα με το άρθρο 36, παρ. 2 
του Ν.3772/10-07-09 (ΦΕΚ 112/Α΄/2009)- δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς 
προσφυγής κατά των πράξεων της Διοίκησης που αφορούν τη διαδικασία του 
διαγωνισμού έως την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/1997 (άρθρο 8 Ν.2955/2001).  

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  
1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 

καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής που να καλύπτει το δύο τοις εκατό 
(2%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης των ειδών, χωρίς το ΦΠΑ. 

2. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για την καλή εκτέλεση των 
όρων της οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή 
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καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής 
συμβατικής αξίας των ειδών που προσφέρουν, χωρίς το ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος 
δύο (2) επιπλέον μήνες από τον αναφερόμενο συμβατικό χρόνο και της 
προβλεπόμενης συμβατικής παράτασης που ζητάει η διακήρυξη. 

Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα 
στο  άρθρο 302 «Εγγυήσεις» του Ν.4412/2016. 

 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
1. Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως 

κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνεται στο Τμήμα και στον χώρο 
που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή 

και σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016 .  
2. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016.  

3. Οι κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση υλικών καθορίζονται από το 
άρθρο 207 του Ν.4412/2016. 

4. Η οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνεται από το 
αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται τόσο από το 
άρθρο 219 του Ν.4412/2016 όσο και από τις οικείες διατάξεις. 

5. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης του συνόλου ή μέρους των 
παρεχόμενων ειδών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάστασή τους, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα 
σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 
220 Ν.4412/2016. 

6. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα είδη  που απορρίφθηκαν μέσα 
στην προθεσμία που ορίζεται από τη σύμβαση και εφόσον έχει λήξει ο 
συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 220 Ν.4412/2016. 

 
ΠΛΗΡΩΜΗ 
1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, 

ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκομείο, με βάση τη συσκευασία, 
την περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως αυτά θα προσδιορίζονται αναλυτικά 
στην τεχνική και οικονομική του προσφορά.  

2. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των 
σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου 

3. Χρόνος εξόφλησης: σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013, άρθρο 1, 
παρ. Ζ «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 7ης 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ 107/Α/9-05-2013)  

4.  Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα 
λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την 
ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη 
απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

5.  Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την 
ημερομηνία εκάστης τμηματικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, 
και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει 
τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671
http://dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671
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προϊόντων, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης 
του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.  

6. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις : 

  Ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του 
Φ.Π.Α. και κάθε άλλου ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την 
αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 
3580/2007.  

 Ποσοστό 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων βάσει του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 
παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούμενες διατάξεις», που υπολογίζεται επί της 
αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος 
χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού.  

 Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος 
εισοδήματος 4%.  

 Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, 
τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, προ φόρων και 
κρατήσεων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 και τα 
οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 της ΚΥΑ 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ 969/22.3.2017/Β’). 
Η εν λόγω κράτηση υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.  

 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων 
βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

7. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον 
προμηθευτή. 

 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΕΚΠΤΩΣΗ  

1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος (σύμφωνα με το 
άρθρο 203 Ν.4412/2016) από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου : 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016. 
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, 

παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε 
αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016, 

2. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον :  

- Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου.  

- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας σύμφωνα με τα άρθρα 203 και 204 του 
Ν.4412/2016.  

Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή ως έκπτωτου από τη σύμβαση μπορεί 
να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη 
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν 
της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται 
δεκτή.  

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση 
ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από 
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γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις 
που προβλέπονται στα άρθρα 218 και 219 του Ν.4412/2016. 

3. Σε περίπτωση παράδοσης υπηρεσίας η οποία παρουσιάζει παρεκκλίσεις 
από τους όρους της σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλόλητά 
της, είναι δυνατή η παραλαβή του, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα 
από απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, κατά τη διαδικασία του άρθρου 219 του 
Ν.4412/2016 

4. Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή 
αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με 
τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που 
ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, εκτός των 
τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 
207 του Ν.4412/2016 κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό. 

5. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ο 
προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του 
Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης 

 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 
Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου : www.spiliopoulio.gr. προς δωρεάν διάθεση. 
Επίσης, τεύχη Διακήρυξης με τους όρους του διαγωνισμού, καθώς και 
συμπληρωματικές πληροφορίες δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου. 

Το ειδικά διαμορφωμένο, για την παρούσα διακήρυξη, τυποποιημένο έντυπο 
υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή (.doc) από το 
Γραφείο Προμηθειών 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν 

όλες οι διατάξεις και σχετικές νομοθεσίες περί προμηθειών του Δημοσίου και των 
Ν.Π.Δ.Δ.  

Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. 
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει από τη 

σύμβαση που θα υπογραφεί μετά την ολοκλήρωση του παρόντος διαγωνισμού, 
αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 
ΕΙΔΗ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Η παρούσα αφορά την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια από το 

ελεύθερο εμπόριο ειδών αναλώσιμου υγειονομικού υλικού που απαιτούνται προς 
κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των 
ανωτέρω υλικών, καθώς και τον τρόπο ελέγχου και παραλαβής αυτών . 

 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
1. Η συσκευασία των υλικών θα είναι αυτή του εργοστασίου παραγωγής, 

χωρίς άλλη χρηματική επιβάρυνση των σχετικών υλικών συσκευασίας, που δεν 
επιστρέφονται στον προμηθευτή. 

2. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε μονάδα του 
περιεχόμενου της, πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις στα Ελληνικά 
ή Αγγλικά, εκτός εάν ή Υπουργική απόφαση εναρμόνισης της Οδηγίας ορίζει 
διαφορετικά, : 

http://www.spiliopoulio.gr/
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 Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή. 
Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει 

να αναγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση του εγκατεστημένου στην Ένωση 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του κατασκευαστή. 

 Ο κωδικός της παρτίδας, μετά από τη λέξη "ΠΑΡΤΙΔΑ" ή ο αύξων 
αριθμός. 

 Η "ημερομηνία παραγωγής" και η "ημερομηνία λήξης", μέχρι την 
οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, χωρίς υποβιβασμό της 
επίδοσης. 

 Οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισμού. 

 Οι ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις. 

 Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιέχονται ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ στα 
Ελληνικά που θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω απαραίτητα : 

α. Τα στοιχεία της ετικέτας 
β. Τις συνθήκες αποθήκευσης, το χρόνο διατήρησης μετά από την πρώτη 

αποσφράγιση της πρωτογενούς συσκευασίας και τις συνθήκες αποθήκευσης. 
γ. Ένδειξη του τυχόν απαιτούμενου ειδικού εξοπλισμού και πληροφορίες για 

την αναγνώριση του, προκειμένου να χρησιμοποιείται ορθώς. 
δ. Λεπτομερής περιγραφή της ακολουθητέας διαδικασίας για τη χρήση του 

προϊόντος. 
ε. Τις απαραίτητες οδηγίες για το ενδεχόμενο φθοράς της προστατευτικής 

συσκευασίας της αρχής της μεθόδου 
στ. Λεπτομερή στοιχεία για τις κατάλληλες μεθόδους επαναποστείρωσης ή 

απολύμανσης. 
ζ. Την ημερομηνία εκδόσεως ή της πλέον πρόσφατης αναθεώρησης των 

οδηγιών χρήσεως. 
3. Το υλικό συσκευασίας των πλαστικών συριγγών μιας χρήσης απαιτείται να 

είναι ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ (σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ΄ αριθ. A6 
6404 δις / 8-8-1991 Υπουργικής Απόφασης). Επίσης η συσκευασία να φέρει την 
ένδειξη «Να μη χρησιμοποιείται με παραλδεΰδη», εκτός αν τα προσφερόμενα 
είδη είναι συμβατά με την παραλδεΰδη, οπότε αυτό πρέπει να αναφέρεται στην 
προσφορά. Επίσης, η μέθοδος αποστείρωσης να είναι κατοχυρωμένη και 
αποδεκτή διεθνώς. 

 
 

  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

α/α    ΕΙΔΟΣ ( CPV33140000-3) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2020-
2021 

1 Βαμβάκι φαρμακευτικό σε συσκευασία 1  Kgr                                             60 κιλά   

2 
Λευκοπλάστ αντιαλλεργικό μεταξωτό 2,5 cm x 5 m με 
επαρκή κόλλα και απόδειξη σταθερότητας 

800 τεμ. 

3 
Αποστειρωμένα αυτοκόλλητα επιθέματα τραυμάτων 
με ενσωματωμένη γάζα διαστ. 6Χ7, 10Χ25, 10Χ15      

2.000 τεμ.(6X7)              

2.500 τεμ.(10X25)     

2.500 τεμ.(10X15) 

4 Χανσαπλάστ στρογγυλά αιμοληψίας                                 3.000 τεμ. 

5 Χαρτοβάμβακας 5 Kg/ πακ 40 πακέτα 

6 
Συσκευές εγχύσεως ορρών με αεραγωγό με βιδωτό 
άκρο                                               

15.000 τεμ.  



14 
 

7 
Συσκευές ορρών με ροόμετρο ωριαίας χορήγησης 
υγρών                                            

1.500 τεμ.  

8 
Καθετήρες FOLEY 2way No 14-16-18-20-22-24 με 
δυνατότητα λήψης ουροκαλλιέργειας               

100 τεμ.   

9 
Καθετήρες FOLEY 3way No 14-16-18-20-22-24 με 
δυνατότητα λήψης ουροκαλλιέργειας 

500 τεμ. 

10 
Μάσκες Ο2 VENTURI με χρωματική επιλογή 
ποσοστού Ο2          

250 τεμ.   

11 Μάσκες Ο2 επανεισπνοής    60 τεμ.    

12 
Μάσκες χορήγησης οξυγόνου με ρινική κάνουλα  
(γυαλάκια) 

150 τεμ.    

13 Μάσκες οξυγόνου με νεφελοποιητή                      230 τεμ.    

14 Μάσκες FFP2 4.000 τεμ  

15 Μάσκες FFP3 100 τεμ  

16 Πώματα LEVIN                             600 τεμ.   

17 Καθετήρες  NELATON  No  14-16                           2000 τεμ.  

18 
Φλεβοκαθετήρες με ενσωματωμένο 3 WAY 
χορήγησης υγρών No 20, 22 G           

2.500 τεμ.  

19 Καπάκι φλεβοκαθετήρα 3way (πώματα)                                         1.000 τεμ.   

20 

Αυτοκόλλητα αποστειρωμένα επιθέματα για 
σταθεροποίηση φλεβοκαθετήρα, διαφανή στο σημείο 
εισόδου του φλεβοκαθετήρα, με επιδεσμικό υλικό 
(πορώδες) κάτω από τον φλεβοκαθετήρα           

600 τεμ.  

21 3-way φλεβοκαθετήρα χορήγησης υγρών (στρόφιγγα)  100 τεμ. 

22 Προέκταση με 3-way ,10-15 cm 1.000 τεμ. 

23 Ουροσυλλέκτες κλειστού κυκλώματος (με βρυσάκι)                  1400 τεμ.    

24 Ουροσυλλέκτες κλίνης απλοί                                        50 τεμ. 

25 Κύπελλα ούρων αποστειρωμένα 100 ML   500 τεμ.   

26 Ουροδοχεία ανδρικά πλαστικά 10 τεμ.   

27 Πλαίσια αναρτήσεως ουροσυλλεκτών                         120 τεμ. 

28 Κυτία συλλογής ούρων 24ώρου                        20 τεμ.   

29 Γάντια Μ.Χ. νάυλον               30.000 τεμ.  

30 
Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα Νο 6,5/ 7/ 7,5/ 
8/8,5 

2000 τεμ.     

31 Γάντια LATEX μη αποστειρωμένα 150.000 τεμ.  

32 Γάντια υποαλλεργικά χωρίς LATEX 130.000 τεμ.   

33 Θερμόμετρα ενός λεπτού ηλεκτρονικά 200 τεμ.   

34 Σωλήνες αερίων Μ.Χ. Νο 25 – 28                    30 τεμ. 

35 Υποσεντονα διαστάσεων 90 Χ 60 εκ                 20.000 τεμ.  

36 Υποσέντονο διαστάσεων 80 Χ 180 20.000 τεμ.  

37 
Πάνες ακράτειας   με αυτοκόλλητο διαστάσεων S, M, 
L, XL                    

1000 τεμ 

38 Σεντόνια Μ.Χ. ρολό [75 cm x 100 m]                    60 ρολλά   

39 Μπλούζες Μ.Χ. χάρτινες      600 τεμ.   

40 Μπλούζες Μ.Χ χειρουργικές XL 400 τεμ  
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41 Ποδιές Μ.Χ από ναύλον (πλαστικές) 2.000 τεμ  

42 Σκούφοι χειρουργείου 500 τεμ  

43 Ποδονάρια  2.000 τεμ  

44 Ποδονάρια μπότες 2.000 τεμ  

45 Ζώνες αιμοληψίας 50 τεμ.    

46 Συσκευές αίματος                  500 τεμ.   

47 Λεκανάκια – Νεφροειδή Μ.Χ. χάρτινα                                      2.500 τεμ.  

48 
Κυτία πλαστικά απόρριψης βελονών 5 LIT με 
υποδοχή αφαίρεσης της βελόνης από τη σύριγγα και 
ασφαλές καπάκι   

700 τεμ.      

49 Νυστέρια Μ.Χ. με λαβή Νο 11 & 15 300 τεμ.    

50 
Μάσκες Μ.Χ. χειρουργικές με μεταλλικό έλασμα 
στήριξης στη μύτη και λάστιχο                               

25.000 τεμ.   

51 Μάσκες τραχειοστομίας     100 τεμ. 

52 
Γάζα κομμένη και διπλωμένη διαστάσεων : 10Χ20 εκ. 
και 5Χ5 εκ. 12ply               

35.000 τεμ. (10x20)          

50.000 τεμ.  (5x5) 

53 
Συνδετικά αναρρόφησης τύπου Υ διαστάσεων 8-
10mm                 

100 τεμ. 

54 

Επιθέματα αποστειρωμένα, υποαλλεργικά  για ταχεία 
επούλωση ελκών και κατακλίσεων υψηλής 
απορροφητικότητας,  από ίνες αλγηνικού ασβεστίου, 
υψηλής ποιότητας, με δυνατότητα μετατροπής του σε 
τζελ, διαστάσεων και 10 x10 , 15Χ15 εκ. +/-1εκ.  

250 τεμ. (10 x10 +/-
1εκ) 

300 τεμ. (15x15 +/-
1εκ) 

55 

Επιθέματα αντιμικροβιακά σε σχήμα κορδονιού, 
υποαλλεργικά, απορροφητικά, από ίνες αλγηνικού 
ασβεστίου με δυνατότητα μετατροπής σε υδρόφιλο 
τζελ και άργυρο, ιδανικό για θεραπεία τραυμάτων με 
μεγάλο βάθος,  διαστάσεων 35-45 εκ. μήκος και  3-4 
εκ. πλάτος                                       

800 τεμ. 

56 

Επιθέματα αφρώδη, (σιλικόνης μόνο τα 13Χ13 εκ), 
υψηλής απορροφητικότητας, αποστειρωμένα 
υποαλλεργικά, περιμετρικά κολλητικά, από φυσικά 
υλικά, αδιαπέραστα σε μικρόβια και υγρά, που να 
λαμβάνουν ακριβώς το σχήμα του πυθμένα του 
έλκους σε βάθος και έκταση, με ειδικό σχήμα για να 
προσαρμόζεται στην περιοχή της πτέρνας και του 
κόκκυγα διαστάσεων 13Χ13 εκ. +/-1εκ., 18Χ18 εκ. +/-
1εκ., 18Χ28 εκ. +/- 3εκ.,ειδικό σχήμα πτέρνας 19Χ20 
εκ. +/- 3εκ., ειδικό σχήμα κόκκυγα 25Χ25 εκ. +/- 3εκ. 

1000 τεμ.(13Χ13εκ.) 

σιλικόνης                           

50 τεμ.(18Χ18εκ.)       

50 τεμ. (18Χ28εκ.)       

30 τεμ. κόκκυγα                                 

50 τεμ. πτέρνας     

57 Επίδεσμος ελαστικός λευκός 10 εκ 200 τεμ. 

58 
Επίθεμα διάφανηςαυτοκόλλητης μεμβράνης με  από 
15 εκ x20  εκ +- 1 εκ  

200 τεμ. 

59 

Αντιμικροβιακό και επουλωτικό αερόλυμα που  
περιέχει υαλουρωνικό οξύ, ιοντα αργύρου  και καολίνη 
για πρόληψη τραυμάτων και επιταχυνση επούλωσης 
ελκών 130 ml+-10ml 

350 τεμ 
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60 
Υδροκολλοειδές αποστειρωμένο επίθεμα με 
αργυρούχο σουλφαδιαζίνη 15Χ15 εκ.+/-1εκ.  

300 τεμ.      

61 
Στυλεός Μ.Χ. με σφουγγαράκι στο άκρο εμποτισμένο 
για την ενυδάτωση και περιποίηση της στοματικής 
κοιλότητας.        

500 τεμ. 

62 
Αλοιφή για θεραπεία ερεθισμών του δέρματος με 
οξείδιο του ψευδαργύρου 20% +/- 2% σε συσκευασία 
50 γρ. +/-10%                      

80 τεμ.           

63 
Καθαριστικό, ήπιο αντισηπτικό για υγιές και 
εξελκωμένο δέρμα σε μορφή σπρέϋ κι αφρού να μην 
απαιτείται ξέπλυμα 

10 τεμ. 

64 
Κρέμα ενυδατική και αποφολυδωτική για φροντίδα 
διαβητικών ποδιών με ουρία και γαλακτικό οξύ σε 
συσκευασία 70 ml +/-10%              

80 τεμ.        

65 
Τραχειοσωλήνες με μονό cuff τραχειοστομίας Νο  7,5, 
8, 8,5                                     

50 τεμ.   

66 Σύριγγες LEVIN 60 cc (με μεγάλο μπεκ)  1.000 τεμ.   

67 Σύριγγες 5 cc 12.000 τεμ.  

68 Σύριγγες 10 cc 10.000 τεμ.   

69 Σύριγγες 20 cc 5.000 τεμ.    

70 Σύριγγες 2,5 cc με 23 και 21G βελόνα                   200 τεμ.   

71 Σύριγγες ινσουλίνης με ενσωματωμένη βελόνα 5.000 τεμ. 

72 Σύριγγες1ml (luer lock) ή απλή 30.000 τεμ. 

73 

Βελόνες Νο 18 5.000 τεμ.    

Βελόνες Νο 19, 3.000 τεμ.    

Βελόνες Νο 21, 3.000 τεμ.    

Βελόνες Νο 23,  25.000 τεμ.    

Βελόνες Νο 27   1.000 τεμ.    

74 Βελόνες για port-a-cath 30 τεμ. 

75 Ρολό αποστείρωσης χωρίς πιέτα 20εκ x 200μ 6 τεμ.             

76 Κυπελλάκια φαρμάκων δοσιμετρικά 25.000 τεμ.             

77 
Καθετήρες 2 lumen παρακέντησης κεντρικής φλεβικής 
γραμμής  

40 τεμ. 

78 
Κάλτσες ελαστικές (αντιθρομβωτικές κάλτσες 
ριζομηρίου S/M/L/XL) 

20 τεμ. 

79 
Γυαλιά προστασίας διαφανή πλήρους πλευρικής 
κάλυψης 

100 τεμ. 

80 

Στείρο διάλυμα έκπλυσης τραυμάτων, ελκών & 
εγκαυμάτων 2ου και 3ου βαθμού, ελκών διαβητικού 
ποδιού  με πολυαιθανογλυκόλη 4000 και 
πολυεξανίοδιο σε υδατικό διάλυμα, 500ml 

200 τεμ. 

81 Σκαρφιστήρας για μέτρηση σακχάρου αίματος  300 τεμ.  

82 
Σακούλες, αυτοκόλλητες, προστασίας 
αποστειρωμένων από σκόνη  (dust covery) 60x75 εκ  

100 τεμ. 

83 Gel υπερήχου                           150 μπουκάλια 

84 Χημικοί δείκτες κλιβάνου αποστείρωσης 2.000 τεμ.   
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85 Γλωσσοπίεστρα αποστειρωμένα [ανά τμχ] 1.000 τεμ.   

86 Ηλεκτρόδια καρδιογράφου αυτοκόλλητα (patches) 5.000 τεμ. 

87 
Θήκη αποστείρωσης με αυτοκόλλητο άνοιγμα 
130x280 mm 

800 τεμ. 

88 
Θήκη αποστείρωσης με αυτοκόλλητο άνοιγμα 
150x300 mm 

2.000 τεμ. 

89 Ιατρικά βραχιολάκια 300 τεμ.  

90 Οξυζενέ 500ml-1000ml  40 τεμ.  

91 Περιχειρίδες για ακινητοποίηση ασθενών  10 τεμ.  

 
 
 
Οι αναγραφόμενες πιο πάνω ποσότητες έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίμηση 

των αναγκών του Νοσοκομείου, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών 
κατά τα προηγούμενα έτη. 

 
 

 
 
 

Η  Διοικήτρια 

 

 

 

Δρ. Ευαγγελία Παππά 



 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: Π.Ν.Α. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ “Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ” 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221973 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Δημ. Σούτσου 21/ Αθήνα /11521 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Μ.Μορφοπούλου  

- Τηλέφωνο: 2132023426  

- Ηλ. ταχυδρομείο: m.mofopoulou@spiliopoulio.gr  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.spiliopoulio.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος: Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις 

ανάγκες του Νοσοκομείου (CPV 33140000-3) με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά 

βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 

13% ή 24% για ένα (1) έτος και δυνατότητα παράτασης μόνο ως προς τη χρονική 

διάρκεια για έξι (6) μήνες ακόμα. 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 21REQ008567133 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε: προμήθειες 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 



 

 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία:  

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
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Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
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Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
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[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία 

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

 



 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 

που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 



 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες5 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
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Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου13 το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 

το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]14 
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α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 



 

 

[……][……][……][……]16 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
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[] Ναι [] Όχι  
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[……] 

 



 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κ
ο
ι
ν
ω
ν
ι
κ
ή
ς
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 στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι 
τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;20 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 21 
[……][……][……] 

 



 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
ε
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[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
ο
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α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται 
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης 
υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής 
νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λ
ε
ι
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ο
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σ
ο
β
α
ρ
ό
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ε
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ι

 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:  
[..........……] 



 

 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 
με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τ
υ
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 λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
δ
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
.......…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή 
ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια28 κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

 
[] Ναι [] Όχι 



 

 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση;  

 

 



 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες για  

Καταλληλόλητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά 
ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην 
Ε
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 του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 



 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες για.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια 

Απάντηση: 

) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον 
επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται 
από τη σύμβαση για τα τρια (3) τελευταία 
οικονομικά έτη είναι ο εξής: 
και/ή, 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
με τον κύκλο εργασιών δεν είναι διαθέσιμες 
για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, 
αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή 
άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός 
φορέας: 

[…................................…] 

 



 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες για:. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1)Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) 
ετών ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις 
αγαθών του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
π
α
ρ
α
λ
ή
π
τ
ε
ς
 
δ
η
μ
ό
σ
ι
ο
υ
ς
 
ή
 
ι
δ
ι
ω
τ
ι
κ
ο
ύ
ς
30

 

Αριθμός ετών ():  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2)Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά σήμανσης πιστότητας 
κατάλληλα έγγραφα, ανάλογα με την 
κατηγορία του προϊόντος, με τα οποία 
πιστοποιείται η καταλληλόλητα και ασφάλεια 
των προϊόντων για τη χρήση για την οποία 
προορίζονται και γενικά η συμμόρφωση του 
κατασκευαστή προς τις διατάξεις της 
ΔΥ8Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.130648/2009 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2198/Β΄/2-10-
2009) περί της Εναρμόνισης της εθνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της κοινοτικής 
οδηγίας 93/42/ΕΟΚ/14-06-93 του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί 
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων. 

[……] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα 
Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας 
κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/ 
και εθνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ, ΕΛΟΤ κ.λ.π.) 
τόσο του κατασκευαστή των υλικών όσο και 
του προμηθευτή, εφόσον πρόκειται για 
διαφορετικές επιχειρήσεις 

 
 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να εγγυηθεί 
ότι : 
α) διαθέτει βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ή 
Κοινοποιημένου Οργανισμού, από την 
οποία προκύπτει ότι συμμορφώνεται προς 
την υπ' αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/7-1-2004 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και 
Πρόνοιας «Αρχές και κατευθυντήριες 
γραμμές ορθής πρακτικής διανομής 
Ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 
32/16-1-2004) σε ότι αφορά τις απαιτήσεις 
μεταφοράς, αποθήκευσης, διατήρησης 
και γενικά διακίνησης των 
προσφερόμενων ειδών 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
α)[] Ναι [] Όχι 
 



 

 

β) ότι η προσφέρουσα εταιρεία έχει την 
αποδοχή της εκτέλεσης της προμήθειας από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο του εργοστασίου 
που θα κατασκευαστούν τα προϊόντα; 
 
γ) ότι υπάρχουν ή δεν υπάρχουν αποκλίσεις 
ή διαφοροποιήσεις από τα καθοριζόμενα 
στις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης  
 
 
δ)ότι μπορεί να διαθέσει την προβλεπόμενη 
από την σύμβαση ποσότητα ειδών. 
 
ε) ότι εφόσον προκύψει πρόβλημα χρόνου 
ζωής κάποιας συσκευασίας ή 
ακαταλληλότητα αυτής, η ανάδοχος εταιρεία 
είναι υποχρεωμένη στην άμεση 
αντικατάστασή της χωρίς επιπλέον χρέωση 
στο Νοσοκομείο, και το κόστος θα βαρύνει 
την ανάδοχο εταιρεία. . 

 
 
 
β)[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
γ)[] Ναι [] Όχι 
 και αν ναι εφόσον υπάρχουν πρέπει να 
περιγράφονται με ξεχωριστή αναφορά 
 
 
δ)[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
ε)[] Ναι [] Όχι 
 

)Ο οικονομικός φορέας κατασκευάζει ο ίδιος 
το προσφερόμενο προϊόν;  
Η επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα 
κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και 
ο τόπο εγκατάστασής της είναι:  

 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
[……] 

 

 



 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες για: 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
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Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το 
σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[……] [……] 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 



 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 
με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών 
σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 
εγγράφων που αναφέρονται31, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μ
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β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 
έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ», προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να 
προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του Συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες 
προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια αναλώσιμου 
υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Νοσοκομείου (CPV 33140000-3) ), προϋπολογισμού 
δαπάνης 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13% ή 24% για ένα (1) έτος και δυνατότητα παράτασης 
μόνο ως προς τη χρονική διάρκεια για έξι (6) μήνες ακόμα.. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    



 

 

 

1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και 

της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών 

δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 

υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

4 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

5 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

6 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 

7 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

8 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο 

ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά 

και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 

β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

9 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το 

ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

10 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 

4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

                                                           



 

 

                                                                                                                                                                                 
11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

12 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 

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

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

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

13 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

14 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας 

κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο 

εδάφιο)  

18 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

19 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

20 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 

υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 

το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

21 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

22 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

23 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 



 

 

                                                                                                                                                                                 
24 Άρθρο 73 παρ. 5. 

25 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

26 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

27 Πρβλ άρθρο 48. 

28  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

29 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται 

στο Παράρτημα αυτό. 

30 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

31 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

32 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση.  


