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Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α΄19/1-2-95) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και
Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων».
2. Του Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΦΕΚ 64/Α/16-3-07), περί συντονισµού σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005.
3. Του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ Α’ 150 /10-72007).
4. Toυ Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους
και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α’ 247 /27-11-1995)
5. Του Π.∆. 394/1996 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», όπως τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005, κατά το µέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του
Π.∆. 118/2007 και του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64 /16-3-2007), όπως ισχύει αναλογικά.
6. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα.
7. Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 134 /18-6-2007), όπως
ισχύει σήµερα
8. Του Ν.2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των
Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήµερα.
9. Του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου»
(ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974)
10.
Του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2372/1996
(ΦΕΚ 29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/96) άρθρο 14 σε συνδυασµό
µε το Π.∆. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96) «Περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών Α.Ε. που
µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των
νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν
και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) και του
άρθρου 8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005).
11. Του Ν. 3310/2005 «µέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (ΦΕΚ Α’ 30
/14-2-2005), όπως έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’ 279 /10-11-2005)
12. Του Π.∆. 82/1996 «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων
Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του
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∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα» (ΦΕΚ Α’ 66 /114-1996), όπως ισχύει µετά και την τροποποίησή του µε το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το
άρθρο 8 Ν. 3414/2005.
13. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007)
14. Του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων
Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 199 /28-9-1999), άρθρο 8
(Κρατικές Προµήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 2 Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ
Α’ 242 /11-10-2002) και 9 Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ Α’ 329 /24-12-2002) και όπως το άρθρο
αυτό εφαρµόζεται µετά ην έναρξη ισχύος του Ν. 3310/2005.
15. Του Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α’ 178 /8-9-1997) περί ∆ικαστικής προστασίας, κατά το
στάδιο που προηγείται της σύναψης Συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών
Προµηθειών και Υπηρεσιών µε την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ.
16. Του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α’ 43/22-3-1994), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο
εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις).
17. Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση
της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς –
Θέµατα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35.
18. Του Π.∆. 166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία
2000/35/29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις
εµπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α' 138/5-6-2003)
19. Του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α’ 66/11-05-2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή
ασφάλεια και άλλες διατάξεις >>
20. Του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α’ 128/03-08-2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης,
σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου
Οικονοµικών»
21. Του Ν. 3918/2011 «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα και άλλες διατάξεις»
22. Του Ν. 3886/2010, (ΦΕΚ 173/Α/30-9-10) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων»
23. Του Π.∆ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
∆ιατάκτες»
24. Του Ν 3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α/20-4-2011) «Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού»
25. Του Ν 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις , ενιαίο
µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».
26. Του Ν 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α/02-02-2012) «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν
την εφαρµογή του µεσοπροθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»
27. Την µε αριθ. ∆Υ7/2351/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης της
Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του Συµβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εµφυτεύσιµα Ιατροτεχνολογικά
Προϊόντα» (ΦΕΚ 639/Β/26-8-94 & ΦΕΚ 703/Β/19-9-94).
28. Την µε αριθ. ∆Υ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης της
Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συµβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προιόντα» (ΦΕΚ 679/Β/13-994, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 757/Β/10-10-94).
29. Του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/01-03-2012) «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για
εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής
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Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη
µείωση του δηµόσιου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες
διατάξεις.
30. Την υπ’αρ. 20977/23-8-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν. 3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ Β' 1673 /23-8-2007)
31. Την υπ’αρ. 1108437/2565/∆ΟΣ/15-11-2005 απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας
και Οικονοµικών «Καθορισµός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες»
(ΦΕΚ Β' 1590 /16-11-2005)
32. Την υπ’αρ. 18130/11-7-2007 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισµός
ηµερησίων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών),
ηµερησίων και εβδοµαδιαίων τοπικών εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των
νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα καταχώρησης
δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ Β’ 1226/17-7-2007).
33.
Την υπ’ αριθµ. 6588/2011/ΚΥΑ (ΦΕΚ1650/25-7-2011) περί εγκρίσεως του
Π.Π.Υ.Υ. 2011
34.
Το υπ’ αριθµ. 8414/3-10-11 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά µε τις οδηγίες εκτέλεσης
και εφαρµογής του Π.Π.Υ.Υ.2011
35.
Τα υπ’ αριθµ. Πρωτ. 22842/17-10-2011 , 23677/27-10-2011, έγγραφα της 1ης
Υ.ΠΕ σχετικά µε τον ορισµό φορέα διενέργειας ενιαίων διαγωνισµών (Π.Π.Υ.Υ. 2011)
αναφορικά µε την κάλυψη των αναγκών ΦΠΥΥΚΑ τα οποία υπάγονται στην ∆ιοίκηση
1ης Υ.ΠΕ. Αττικής
36. Την υπ’ αριθµ. 7528/14-9-11(ΦΕΚ 2045) απόφαση του ΥΦ. Υγείας και Κοιν.
Αλληλεγγ., αναφορικά µε την έγκριση φορέα για την διενέργεια των διαγωνισµών του
Π.Π.Υ.Υ.2011
37. Toυ Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18 Α/25-01-2013) άρθρο 28 Τροποποίηση του ν. 3886/2010
«∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων – Εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου
1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992
(L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)» (Α΄ 173)
38. Την υπ.αριθµ. Νο 39/15-11-2012 (θέµα 8ο) απόφαση ∆.Σ. του ΓΝΑ ΚΑΤ αναφορικά
µε την κατ’ αρχήν έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών.
39. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών από την ΕΠΥ υπ’ αριθµ. 232/16-1-2013
απόφασή της.
40. Την υπ΄αρίθµ. 12617/11-10-12 απόφαση του ∆ιοικητή του ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ
αναφορικά µε τον ορισµό της επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισµού.
41. Την υπ.αριθµ. Νο 43/5-12-2012 (θέµα 7ο) απόφαση ∆.Σ. του ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ
αναφορικά µε την έγκριση διενέργειας του διαγωνισµού.
42. Τις ανάγκες των νοσοκοµείων για τρία (3) έτη.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Την αριθµ. 1/2013 διακήρυξη, η οποία παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την
ετοιµασία και την υποβολή Προσφοράς η οποία θα αξιολογηθεί και πιθανόν στη
συνέχεια να χρησιµοποιηθεί στη σύναψη µιας Συµφωνίας Πλαίσιο µε τη διοίκηση του
ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, εφεξής καλούµενη ως Αναθέτουσα Αρχή.
Η διακήρυξη διατίθεται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6
(www.kat-hosp.gr) και µέσω του συνδέσµου ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. Τυχόν διευκρινίσεις ή
τροποποιήσεις, που θα προκύψουν θα δηµοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα
αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόµενου να λάβει γνώση για αυτές. Οι υποψήφιοι
προµηθευτές καλούνται να δώσουν τις απαντήσεις τους στα κατάλληλα σηµεία, όπως
αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και τα
αντίστοιχα Παραρτήµατα και δεν επιτρέπεται να τροποποιήσουν µε οποιονδήποτε
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τρόπο οτιδήποτε από το περιεχόµενο του παρόντος κειµένου. Οποιαδήποτε
τροποποίηση στο περιεχόµενο της Προσκλησης Υποβολής Προσφορών, µπορεί να
οδηγήσει στην απόρριψη της σχετικής Προσφοράς. Τονίζεται στους υποψήφιους
προµηθευτές ότι τίποτα στο παρόν έγγραφο ή σε οποιοδήποτε τµήµα του ή σε
οποιαδήποτε άλλη προηγούµενη επικοινωνία µεταξύ τους και της Αναθέτουσας
Αρχής, ή εκπροσώπων της και οποιουδήποτε άλλου προσώπου, δε συνιστά σύµβαση,
ή συµφωνία, µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και οποιουδήποτε άλλου προσώπου
(εξαιρουµένης της επίσηµης ανάθεσης της Συµφωνίας Πλαίσιο που συνάπτεται
γραπτώς από ή εξ΄ονόµατος της Αναθέτουσας Αρχής), ούτε συνιστά σύµβαση, η
συµφωνία για τη σύναψη σχετικής ή οποιασδήποτε άλλης σύµβασης.
Κατά την υποβολή των Προσφορών τους, οι υποψήφιοι προµηθευτές πρέπει να
σεβαστούν όλες τις οδηγίες, έντυπα, όρους, διατάξεις και προδιαγραφές που
περιέχονται στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών,
συµπεριλαµβανοµένων των παραρτηµάτων της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος της παρούσας Πρόσκλησης. Παράλειψη εκ µέρους του υποψήφιου προµηθευτή
να υποβάλει Προσφορά, που να περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και την
σχετική τεκµηρίωση, πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της (που
δηλώνεται στο άρθο 5), θα οδηγήσει στην απόρριψη της Προσφοράς.
ΜΕΡΟΣ Α
ΑΡΘΡΟ 1. Ορισµοί
Αγοραστής(ές)

Η Αναθέτουσα Αρχή ή οι Αναθέτοντες Φορείς που έχουν
δικαίωµα να υποβάλλουν Παραγγελίες Προϊόντων υπό τους
όρους της Συµφωνίας Πλαίσιο
Αναθέτουσα Αρχή και οι ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ και τα Νοσηλευτικά ιδρύµατα που
Αναθέτοντες Φορείς
αναφέρονται ως Αγοραστές στο Παράρτηµα Ι της παρούσης
Ε.Ε.Ε.Ε (OJEU)
Η Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Official
Journal of the European Union) όπου δηµοσιεύονται οι
προκηρύξεις των διαγωνισµών για δηµόσιες συµβάσεις.
Ηµέρα(ες)
Ηµερολογιακές ηµέρες εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε
συγκεκριµένο σηµείο του παρόντος κείµένου
Μήνας(ες)
Ηµερολογιακοί µήνες εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε
συγκεκριµένο σηµείο του παρόντος κειµένου
Παραγγελία/Παραγγέλλω H υποβολή µιας παραγγελίας για Προϊόντα, από έναν
Αγοραστή σε έναν Προµηθευτή, σύµφωνα µε τις διαδικασίες
που περιγράφονται στη Συµφωνία Πλαίσιο (Παράρτηµα ΙΙ).
Προθεσµία Υποβολής
Η καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα πριν από την οποία
Προσφορών
πρέπει να υποβληθούν οι Προσφορές.
Πρόσκληση Υποβολής
Το παρόν κείµενο, συµπεριλαµβανοµένων όλων των
Προσφορών
Παραρτηµάτων.
Προϊόν(τα)
Ορίζονται τα είδη που παρατίθενται στο ΜΕΡΟΣ Β της
παρούσας, που θα προσφερθούν από τους Προµηθευτές
και θα περιληφθούν στις αντίστοιχες Συµφωνίες Πλαίσιο
(Παράρτηµα ΙΙ)
Προµηθευτής(ές)
Οι Υποψήφιοι Προµηθευτές που θα επιτύχουν και θα τους
ανατεθεί τµήµα του διαγωνισµού µέσω υπογραφής
Συµφωνίας Πλαίσιο. (βλέπε Παράρτηµα ΙΙ)
Προσφορά
Η προσφορά που υποβάλλεται από τον Οικονοµικό Φορέα
(Υποψήφιο Προµηθευτή) ως απάντηση στην παρούσα
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών,
συµπεριλαµβανοµένων όλων των επισυναπτοµένων
αποδεικτικών στοιχείων, παραρτηµάτων, και δηλώσεων.
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Υποψήφιος
Προµηθευτής

Συµφωνία Πλαίσιο

Αναθέτουσα Αρχή
Τοποθεσία(ες)
Παράδοσης

Οποιοσδήποτε Οικονοµικός Φορέας ανταποκρίνεται στην
παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών,
υποβάλλοντας Προσφορά, µε σκοπό τη σύναψη Συµφωνίας
Πλαίσιο µε την Αναθέτουσα Αρχή.
Συµφωνία που συνάπτεται µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής
και ενός Προµηθευτή (Οικονοµικός Φορέας) που του
ανατίθεται οποιοδήποτε µέρος του διαγωνισµού µε σκοπό
να καθορίσει τους όρους που θα διέπουν συγκεκριµένες
Παραγγελίες που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια µιας
προκαθορισµένης περιόδου (βλέπε Παράρηµα ΙΙ)
Ορίζεται η διοίκηση του ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ
Τα Νοσοκοµεία στα οποία θα παραδίδονται τα Προϊόντα
(Παράρτηµα Ι). Οι διευθύνσεις καθορίζονται από τον
εκάστοτε Αγοραστή µε κάθε Παραγγελία, όπως
περιγράφεται στη Συµφωνία Πλαίσιο (Παράρτηµα ΙΙ)

ΑΡΘΡΟ 2. Γενικές πληροφορίες
Η Αναθέτουσα Αρχή, µέσω της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών,
στοχεύει στο να επιλέξει τους Προµηθευτές µε τους οποίους θα συνάψει Συµφωνίες
Πλαίσιο διάρκειας 3 ετών για την προµήθεια:
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ CPV 33162200-5 ετήσιου προυπολογισµού
11.308.261,00 ΕΥΡΩ (συµπ. ΦΠΑ) όπως περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β’ της
παρούσας. Αρχίζοντας από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της Συµφωνίας
Πλαίσιο και σύµφωνα µε τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις, οι Αγοραστές
(Αναθέτουσα Αρχή και οι Αναθέτοντες Φορείς) δύνανται να παραγγέλνουν Προϊόντα
όπως περιγράφονται στο Μέρος Β΄ της παρούσας.
Όλες οι λεπτοµέρειες για τις προδιαγραφές των Προϊόντων παρέχονται στο Μέρος Β.
Οι Υποψήφιοι Προµηθευτές δύνανται να υποβάλουν Προσφορά για το σύνολο ή
µέρος των ζητούµενων ειδών αλλά για το σύνολο της ζητούµενης ποσότητας κάθε
είδους.
Η ακολουθούµενη διαδικασία προσφορών είναι η "Ανοικτή".
ΑΡΘΡΟ 3. Ενστάσεις-Προσφυγές
3.1. ∆ιοικητικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007(ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) του Ν.3886/2010
(ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010) και του Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18 Α/25-01-2013) άρθρο 28.
Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Πρωτόκολλο του ΓΝΑ ΚΑΤΕΚΑ, προκειµένου να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου
απαιτείται.
3.2. ∆ιοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από
τους λόγους που αναφέρονται στα ανωτέρω νοµοθετήµατα δεν γίνονται δεκτές, ούτε
εξετάζονται.
3.3. Οι προσφεύγοντες λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους
φροντίδα.
ΑΡΘΡΟ 4. Χειρισµός Προσφορών
4.1 Χειρισµός ανταλλαγής πληροφοριών
Τίποτα από το περιεχόµενο της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών είναι, ή δύναται
να θεωρηθεί ως υπόσχεση για οποιεσδήποτε µελλοντικές ενέργειες που θα ληφθούν
εξ ονόµατος της Αναθέτουσας Αρχής ή του Υποψήφιου Προµηθευτή.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να µην αποδεχτεί οποιαδήποτε προσφορά ή
να ακυρώσει το διαγωνισµό, οποιαδήποτε στιγµή. Οποιεσδήποτε δαπάνες
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αναλήφθηκαν για την προετοιµασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους
Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόµατος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου, και η
Αναθέτουσα Αρχή καθώς και οι Αναθέτοντες Φορείς δε φέρουν καµία ευθύνη για
τέτοιες δαπάνες.
4.2 Χειρισµός εµπιστευτικών πληροφοριών
Οι Υποψήφιοι Προµηθευτές καλούνται να γνωστοποιήσουν και να δικαιολογήσουν
(αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι κοινοποίηση ή/και
δηµοσίευση θα επέφερε ζηµιά) στην Αναθέτουσα Αρχή οποιεσδήποτε από τις
πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις προσφορές τους θεωρούνται ως εµπορικά
εµπιστευτικές. Εν τούτοις, σηµειώνεται ότι ακόµα και στην περίπτωση πληροφοριών
που έχουν υποδειχθεί από Υποψήφιους Προµηθευτές ως εµπορικά ευαίσθητες, η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποκαλύψει αυτές τις πληροφορίες όπου απαιτείται
βάσει του νόµου. Η παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή οποιουδήποτε υλικού
χαρακτηρισµένου ως «εµπιστευτικού» ή µε ισοδύναµο χαρακτηρισµό, δεν πρέπει, για
τους λόγους που δίνονται ανωτέρω, να εκληφθεί ως ότι η Αναθέτουσα Αρχή
αποδέχεται αυτόµατα αυτό το χαρακτηρισµό.
4.3 Χρόνος ισχύος των Προσφορών
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για δώδεκα (12) µήνες,
προθεσµία που αρχίζει από την επόµενη της λήξης της προθεσµίας υποβολής των
προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω
αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται
να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’
ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη.
Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της
προσφοράς, δεσµεύει όµως το διαγωνιζόµενο, µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.
Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή
µέρος της, µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της
αποσυρθεί ο διαγωνιζόµενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση
ΑΡΘΡΟ 5. Βασικά στοιχεία διαγωνισµού
Ο πίνακας πιο κάτω καθορίζει το χρονοδιάγραµµα και άλλες βασικές διοικητικές
λεπτοµέρειες του διαγωνισµού µέχρι και την ανάθεση της Συµφωνίας Πλαίσιο.
∆ιαδικασία διαγωνισµού
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γλώσσα σύνταξης Προσφορών
Νόµισµα Συµφωνίας Πλαίσιο
Ηµεροµηνία Αποστολής στην ΕΕΕΕ(OJEU)
Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο:
ΗΧΩ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΓΕΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο Τεύχος
∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης
Προθεσµία Υποβολής Προσφορών
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Ηµέρα: Τρίτη
Ωρα: 14:00
12 µήνες
Οπως θα ορισθεί σε σχετική
επιστολή
Τρία (3) έτη
ΝΑΙ
Στις αποθήκες των νοσοκοµείων
εντός 48 ωρών από την ηµέρα
παραγγελίας

Περίοδος ισχύος των Προσφορών
Αναµενόµενη ηµεροµηνία έναρξης της
Συµφωνίας Πλαίσιο
∆ιάρκεια ισχύος της Συµφωνίας Πλαίσιο
Κατάθεση ∆είγµατος
Χρόνος και τόπος παράδοσης

ΑΡΘΡΟ 6. Παραλαβή εγγράφων Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται
µόνο σε ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής
(http://www.kat-hosp.gr), και µέσω του συνδέσµου ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.
1. Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό µέσο για την
ενηµέρωσή του και κατ’ επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, µε δική του
ευθύνη, µπορεί να ενηµερώνει, µέσω αριθµ. Μηχ. Τηλεοµοιοτυπίας, επιστολής, email, κτλ, µε τα στοιχεία του (π.χ. Επωνυµία, ∆ιεύθυνση, αριθµ. Τηλεφώνου, αριθµ.
Μηχ. Τηλεοµοιοτυπίας, e-mail account.κ.τ.λ.) την αναθέτουσα αρχή. Τυχόν
απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήµατα ενδιαφερόµενων προµηθευτών θα
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης διαπιστώσουν ότι το κείµενο της
προκήρυξης δεν είναι πλήρες, σύµφωνα µε τον αριθµό σελίδων, δικαιούνται να
ζητήσουν από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο.
3. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη
πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης, θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
4. Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους
συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε όρους της διακήρυξης µέχρι και οκτώ
(8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15
παρ. 2 περ. α του Π∆ 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ
της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από
τους ενδιαφερόµενους οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται
το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου
15 παρ. 2 περ. α του Π.∆.118/2007.
ΑΡΘΡΟ 7. Χρόνος-Τόπος υποβολής Προσφορών
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, (άσχετα µε τον
τρόπο αποστολής τους) στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, το αργότερο έως την
προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή
µέχρι και την 23.4.2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00 µ.µ.
(Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες).
ΑΡΘΡΟ 8. Χρόνος-Τόπος ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προµηθειών της Αναθέτουσας Αρχής, στις
24.4.2013 ηµέρα Τετέρτη και ώρα 10:00 πµ.
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ΑΡΘΡΟ 9. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Οι συµµετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους
στο φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά
περιγράφονται στο Π.∆. 118/2007 και στο Π.∆. 60/2007 και ειδικότερα:
Α. Έλληνες Πολίτες
α. α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1.
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (για τα 3
έτη) µη συµπ. ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν συµµετέχει στο
σύνολο των ειδών του διαγωνισµού αλλά σε µέρος αυτού η εγγύηση θα
πρέπει να καλύπτει το προβλεπόµενο ποσοστό της αξίας των ειδών που
προβλέπονται από τη διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά
που καλύπτονται από την εγγύηση. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να
ισχύει για δεκατέσσερις (14) µήνες. Σε περίπτωση που η προσφορά ή
µέρος της αποσυρθεί, τότε στον διαγωνιζόµενο εκτός από έκπτωση και
απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση, δύναται να επιβληθούν
αθροιστικά ή διαζευτικά οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 του
Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/2007).
2.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής.
3.
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε
αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό
εκπροσώπησης.
4.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75),
πρέπει:
4.1.
Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν
οι προσφέροντες.
Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους (η
ηµεροµηνία θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής υποχρεωτικά να
συµπίπτει µε την ηµεροµηνία υπογραφής της δήλωσης) οι προσφέροντες
δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση:
για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007,
δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L
351 της 29.1.1998, σελ. 1).
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται
στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου
1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
(EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από
την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
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Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε
µε το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005
(Α΄305).
για κάποιο από τα αδικήµατα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας
για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας
Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι
δεν τελούν:
Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2
του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,
ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του
προσφέροντος
Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι
δεν τελούν:
Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.∆.
60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού
συµβιβασµού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και
πτωχευτικού συµβιβασµού,
ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του
προσφέροντος
Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι
είναι:
ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι
είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η
επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2)
του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις,
δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η
επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση
για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση
αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και
έγκαιρη προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π.∆. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως
αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.4 της παρούσας διακήρυξης
(δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆.118/2007.
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4.2.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη σύµφωνα µε τα
άρθρα 8 και 8α του Π.∆. 118/2007, κατά το στάδιο της συµµετοχής,
σχετικά µε την φερεγγυότητα, την επαγγελµατική δραστηριότητα, την
χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κατάσταση, τις τεχνικές ικανότητες του
υποψηφίου προµηθευτή ήτοι:
Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986,
µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται:
Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης
Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό
επαγγελµατικό παράπτωµα
Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση
προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµοσίου
Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους
διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα.
Αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τριών τελευταίων ετών ή
κατά το διάστηµα λειτουργίας της αν αυτό είναι µικρότερο των 3 ετών,
Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης,
Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις για τα
προσφερόµενα προϊόντα των τριών τελευταίων ετών, µε µνεία για κάθε
παράδοση:
του παραλήπτη, είτε εµπίπτει στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα του
προσφερόµενου προϊόντος
της ηµεροµηνίας παράδοσης
του ποσού παράδοσης
Σε περίπτωση προσφοράς προϊόντος που κατασκευάζεται σε χώρα εκτός
Ε.Ε., δήλωση στην οποία να αναφέρεται σε ποια (ες) αγορά (ες) κράτους
µέλους κυκλοφορεί το προσφερόµενο προϊον και η οποία να συνοδευεται
από αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι, η εισαγωγή και
διάθεση του προϊόντος στα κράτη µέλη της Ε.Ε. επιτρέπεται χωρίς
περιορισµούς καθώς και πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία
σχετικά µε τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, είτε από τον ίδιο είτε από
τον κατασκευαστή.

4.3.

4.4.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75),
όπως εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να
δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόµενου είδους, κατά το
άρθρο 18 παρ. 1 του π.δ. 118/2007.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75),
όπως εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να
δηλώνεται ότι:
Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και
ανεπιφύλακτη γνώση.
Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προµήθειας ή
ορισµένα µόνο από τα ζητούµενα είδη, διευκρινίζεται, στο σύνολο της
προκηρυχθείσας ποσότητας ανά είδος
Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση
του διαγωνισµού.
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Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος
διαγωνισµού.

Β. Αλλοδαποί
α.α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1.
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (για τα 3
έτη) µη συµπ. ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν συµµετέχει στο
σύνολο των ειδών του διαγωνισµού αλλά σε µέρος αυτού η εγγύηση θα
πρέπει να καλύπτει το προβλεπόµενο ποσοστό της αξίας των ειδών που
προβλέπονται από τη διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά
που καλύπτονται από την εγγύηση. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει
για δεκατέσσερις (14) µήνες. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της
αποσυρθεί, τότε στον διαγωνιζόµενο εκτός από έκπτωση και απώλεια κάθε
δικαιώµατος για κατακύρωση, δύναται να επιβληθούν αθριστικά ή διαζευτικά
οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ
150/Α/2007).
2.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής.
3.
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό
τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
4.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.
1599/1986(Α/75), πρέπει:
4.1.
Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν οι
προσφέροντες.
Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους (η
ηµεροµηνία θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής υποχρεωτικά να
συµπίπτει µε την ηµεροµηνία υπογραφής της δήλωσης) οι προσφέροντες
δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση:
για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007,
δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L
351 της 29.1.1998, σελ. 1).
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου
(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991,
για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344
της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄173)
και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄305).
για κάποιο από τα αδικήµατα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας
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για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας
Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν
τελούν:
Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2
του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,
ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος
Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν
τελούν:
Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.∆.
60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού
συµβιβασµού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και
πτωχευτικού συµβιβασµού,
ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος
Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι
είναι:
ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι
είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η
επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του
εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό
κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό
ανάλογες καταστάσεις καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη
απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση
αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

4.2

Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και
έγκαιρη προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆.
118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως
αναφέρονται αναλυτικά στο Άρθρο 2.4 της παρούσας διακήρυξης
(δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆.118/2007.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη σύµφωνα µε τα άρθρα
8 και 8α του Π.∆. 118/2007, κατά το στάδιο της συµµετοχής, σχετικά µε την
φερεγγυότητα, την επαγγελµατική δραστηριότητα, την χρηµατοπιστωτική και
οικονοµική κατάσταση, τις τεχνικές ικανότητες του υποψηφίου προµηθευτή,
ήτοι:
Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, µε
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θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται:
Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης
Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό
επαγγελµατικό παράπτωµα
Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση
προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµοσίου
Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους
διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα.
Αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τριών τελευταίων ετών ή κατά
το διάστηµα λειτουργίας της αν αυτό είναι µικρότερο των 3 ετών,
Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης,
4. Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις για τα
προσφερόµενα προϊόντα των τριών τελευταίων ετών, µε µνεία για κάθε
παράδοση:
του παραλήπτη, είτε εµπίπτει στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα του
προσφερόµενου προϊόντος
της ηµεροµηνίας παράδοσης
του ποσού παράδοσης
5. Σε περίπτωση προσφοράς προϊόντος που κατασκευάζεται σε χώρα εκτός
Ε.Ε., δήλωση στην οποία να αναφέρεται σε ποια (ες) αγορά (ες) κράτους
µέλους κυκλοφορεί το προσφερόµενο προϊον και η οποία να συνοδευεται
από αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι, η εισαγωγή και
διάθεση του προϊόντος στα κράτη µέλη της Ε.Ε. επιτρέπεται χωρίς
περιορισµούς καθώς και πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία
σχετικά µε τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, είτε από τον ίδιο είτε από
τον κατασκευαστή.
4.3.

4.4.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως
εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται η
χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόµενου είδους, κατά το άρθρο 18
παρ. 1 του π.δ. 118/2007.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως
εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι:
Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη
γνώση.
Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προµήθειας ή ορισµένα
µόνο από τα ζητούµενα είδη, διευκρινίζεται, στο σύνολο της προκηρυχθείσας
ποσότητας ανά είδος.
Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του
διαγωνισµού.
Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού.

Γ. Νοµικά πρόσωπα, Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά
α.α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες
πολίτες και Β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως. ∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα
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2.

ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Πρόεδρο ή από τον ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο του ∆.Σ., στις περιπτώσεις Α.Ε.
Όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος για την απόδειξη των
ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης.
Συγκεκριµένα:
2Α. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (Α.Ε.) ή
Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):
ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων
ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας
Πρόσφατο κωδικοποιηµένο καταστατικό, θεωρηµένο από την αρµόδια αρχή.
Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την
οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές, που έχουν επέλθει στο νοµικό
πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.
2Β. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή
Ε.Ε.):
Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης
της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε
ισχύ καταστατικού της εταιρίας.
Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή
2Γ. Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα:
Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά
µε αυτά που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία
προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα
οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα
προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι
λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς. Σε
περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό,
αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του
υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό,
και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νοµιµοποιητικό όρο.

∆. Συνεταιρισµοί
α.α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1.
Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω,
υπό στοιχεία Α, Β και Γ καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο
Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
∆ιευκρινίζεται ότι:
το προσκοµιζόµενο απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο αφορά
τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού και
οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν.
Ε. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
α.α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προµηθευτή, που
συµµετέχει στην ένωση.
Επισηµαίνεται ότι οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την
προσφορά τους, ή µέρος της, µετά την κατάθεσή της. Ο όρος αυτός καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. Σε περίπτωση που η προσφορά ή
µέρος της αποσυρθεί, τότε στα µέλη της ένωσης δύναται να επιβληθεί
προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός από το σύνολο των προµηθειών των
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2.

φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/1995.
∆ήλωση σύστασης ένωσης προµηθευτών, νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο της
υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείµενο των εργασιών
του καθενός από τους συµµετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού
που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο
εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που
ενδεχοµένως τον αναπληρώνει.

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο
αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό.
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από
τα απαιτούµενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , αυτό
µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή στα κράτη µέλη
όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής , συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού
οργανισµού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις
παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.
ΣΤ. ∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών
α. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 30/2005), όπως
τροποποιηµένος ισχύει, οι µετοχές των ανωνύµων εταιριών που συµµετέχουν σε
διαγωνισµό µε οικονοµικό αντικείµενο ή αντάλλαγµα ανώτερο του ενός εκατοµµυρίου
(1.000.000,00) Ευρώ, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε
οποιασδήποτε άλλης νοµικής µορφής οντότητα, είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές.
Εφόσον µέτοχος των εταιριών αυτών είναι άλλη ανώνυµη εταιρία µε ποσοστό
συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι µετοχές της
εταιρίας αυτής είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές στο σύνολό τους µέχρι φυσικού
προσώπου. Σε περίπτωση συµµετοχής στο διαγωνισµό εταιριών άλλης νοµικής
µορφής, πλην των ανωνύµων, στις οποίες συµµετέχουν ή κατέχουν εταιρικά µερίδια
ανώνυµες εταιρίες, µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα
τοις εκατό (1%), οι µετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές µέχρι και του
τελευταίου φυσικού προσώπου.
β. Ως προς ότι αφορά τις ηµεδαπές επιχειρήσεις, η υποχρέωση για την κατά τα
ανωτέρω ονοµαστικοποίηση των µετοχών θεωρείται ότι εκπληρώθηκε, εφόσον η
ελληνική ανώνυµη εταιρία (ή η τυχόν άλλης νοµικής µορφής οντότητα, στην οποία
συµµετέχει) υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή µε την προσφορά της:
i) Πιστοποιητικό τα αρµόδιας αρχής που εποπτεύει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.
2190/1920 την εταιρία, από το οποίο προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον
καταστατικό της, είναι ονοµαστικές.
ii) Έγκυρη αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της Εταιρίας και τον
αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο
βιβλίο µετόχων της Εταιρίας.
γ. Οι ανωτέρω, υπό στοιχείο ΣΤ.α΄ υποχρεώσεις ισχύουν και για τις αλλοδαπές
ανώνυµες εταιρίες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή µη σε ελληνικές ανώνυµες
εταιρίες, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα
τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη
δραστηριότητα, την ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο σύνολό τους, µέχρι
φυσικού προσώπου. Σε διαφορετική περίπτωση, ισχύουν τα εξής:
i) Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών των
αλλοδαπών ανωνύµων εταιριών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα
τους, προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση από αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον
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υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου
εκπροσώπου των εταιριών αυτών.
ii) Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης, η
αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία υποχρεούται να προσκοµίσει έγκυρη και ενηµερωµένη
κατάσταση των µετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των
µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης εταιρίας.
iii) Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων,
υποχρεούται να προσκοµίσει σχετική κατάσταση µετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον
ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την τελευταία
Γενική Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρία. Σε αντίθετη
περίπτωση, η εταιρία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι
γνωστοί οι ως άνω µέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια
κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει
τη δυνατότητα της εταιρίας να υποβάλει την προαναφερόµενη κατάσταση των µετόχων
της, διαφορετικά η µη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννοµες
συνέπειες σε βάρος της εταιρίας.
δ. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συµµετέχουν στον παρόντα διαγωνισµό,
εφόσον στο δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλεται για το
σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα η
ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους, στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου,
πρέπει να υποβάλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα έγγραφα:
i) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχή κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της
εταιρίας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον καταστατικό
της, είναι ονοµαστικές.
ii) Έγκυρη αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρίας και τον
αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο
τηρούµενο βιβλίο µετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της.
iii) Κάθε άλλο έγκυρο έγγραφο από το οποίο µπορεί να προκύπτει η
ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών της εταιρίας.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται, επίσης, ενηµερωµένα, από την
ανακηρυχθείσα προµηθεύτρια εταιρία, πριν από την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης.
Από τα ανωτέρω έγγραφα των εδαφίων (ii) και (iii) πρέπει να προκύπτει
ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών της προµηθεύτριας
εταιρίας. Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωµένα από την κατά νόµο
αρµόδια αρχή του κράτους συστάσεως της υποψήφιας εταιρίας και να συνοδεύονται
από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
ε. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, εφόσον στο
δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν προβλέπεται, για το σύνολο της
δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα, η ονοµαστικοποίηση των
µετοχών τους στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκοµίσουν µε
την προσφορά τους:
i) Βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση), κατά το εδάφιο (i) της ανωτέρω περ. γ΄.
ii) Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων τους που κατέχουν
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης
εταιρίας, κατά τα προβλεπόµενα στο εδάφιο (ii) της ανωτέρω περ. γ΄.
iii) Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων,
υποχρεούται να προσκοµίσει, κατά τα προβλεπόµενα στο εδάφιο (iii) της ανωτέρω
περ. γ΄, σχετική κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%)
των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση,
εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία
οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω
µέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της
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αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της
εταιρίας να υποβάλλει την προαναφερόµενη κατάσταση των µετόχων της, διαφορετικά
η µη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες σε βάρος της
εταιρίας.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωµένα από την κατά νόµο
αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας της εταιρίας και να συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφραση στην ελληνική.
στ. Οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες, των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, πρέπει επιπροσθέτως να αποδεικνύουν ότι έχουν
τηρήσει τα οριζόµενα στο άρθρο 1. Παρ. 5 του Π.∆. 82/1996, όπως τροποποιηµένο
ισχύει.
ζ. Η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου δεν
ισχύει ως προς τις εταιρίες που είναι εισηγµένες στα Χρηµατιστήρια κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(Ο.Ο.Σ.Α.).
η. Εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, οι συµµετέχουσες στο διαγωνισµό
εταιρίες, κοινοπραξίες, ενώσεις προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης νοµικής µορφής
οντότητες, έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν εµπρόθεσµα και κάθε άλλο συναφές
δικαιολογητικό που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 3310/2005 και του Π.∆. 82/1996,
όπως τροποποιηµένες ισχύουν.
θ. Η συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις των προηγούµενων παραγράφων
αποτελεί προϋπόθεση για την παραδεκτή συµµετοχή της ανώνυµης εταιρίας ή
κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης νοµικής µορφής οντότητας
στην οποία µετέχει ανώνυµη εταιρία, στον παρόντα διαγωνισµό.
ι. Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της
υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συµµετέχει εξωχώρια εταιρία κατά τα
αναφερόµενα στην περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005,
όπως αυτό συµπληρώθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/2005. Στην
περίπτωση αυτή, η κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται αµέσως µετά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών των συµµετεχόντων. Σε περίπτωση µη υποβολής των αναφερόµενων
πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 10. ∆ικαιολογητικά που υποβάλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων ο οποίος πρόκειται να
συµπεριληφθεί στη συµφωνία πλαίσιο, εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20)
ηµερών (άρθρο 6, παρ. 2, Π∆ 118/2007) από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998
(Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά
που αναφέρονται στη συνέχεια.
Ο προαναφερόµενος σφραγισµένος φάκελος, παραδίδεται εµπρόθεσµα στην αρµόδια
επιτροπή η οποία προβαίνει στην αποσφράγισή του την ηµεροµηνία και ώρα που
ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη
διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαµβάνουν γνώση των
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Ο προαναφερόµενος σφραγισµένος φάκελος των δικαιολογητικών είναι δυνατό:
α. να υποβληθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, κατά την καταληκτική
ηµεροµηνία της προθεσµίας των είκοσι (20) ηµερών,
β. να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση µε οποιοδήποτε τρόπο και να
παραληφθεί µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί
από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της καταληκτικής
ηµεροµηνίας της προθεσµίας των είκοσι (20) ηµερών. Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί
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στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη
«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία».
Στον προαναφερόµενο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
• «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».
• Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.
• Το αντικείµενο του διαγωνισµού
• Η ηµεροµηνία αποσφράγισης του φακέλου
• Τα στοιχεία του αποστολέα
Η Υπηρεσία ∆ιενέργειας δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην
άφιξη του φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλεται µε τον ως άνω τρόπο. Ο
φάκελος που είτε υποβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν έφθασε
έγκαιρα στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας, θα επιστρέφεται στον Προσφέροντα χωρίς να έχει
αποσφραγισθεί.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου
τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της
29.1.1998, σελ. 1),
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της
31.12.1998, σελ. 2),
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316
της 27.11.1995, σελ. 48),
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την
πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η
οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν.
2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
ε) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
Υπόχρεοι προσκόµισης Αποσπάσµατος Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, είναι τα
φυσικά πρόσωπα, οι διαχειριστές των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των
εταιριών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος των
Ανωνύµων Εταιριών (Α.Ε.), ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Συνεταιρισµού.
2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό
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συµβιβασµό και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση
και πτωχευτικού συµβιβασµού.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων (2), (3) και (4) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας
που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση νοµίµως
θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί
φορείς στους οποίους είναι υποχρεωµένος, κατά την ηµεροµηνία της ως άνω
ειδοποίησης, να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούµενο σε αυτόν
προσωπικό.
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή ισοδύναµης επαγγελµατικής
οργάνωσης, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό
επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.
6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/20,
όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε
ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και,
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο
για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα
προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή
εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο
Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό
A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/20, όπως
εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως
εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί
υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται
από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον
διαγωνισµό επιχείρησης.
7. Οι συνεταιρισµοί, βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί
νόµιµα.
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο
πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο
πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη
Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη
Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή
διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της
χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριµένη
χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:
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α) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς
λειτουργίας,
β) ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό, µε αµετάκλητη
απόφαση,
γ) ∆εν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας,
δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της
υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το ∆ηµόσιο τοµέα,
ε) ∆εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή
πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.
Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση αποτελεί
ένωση/κοινοπραξία υποψηφίων αναδόχων που υπέβαλαν κοινή προσφορά,
προσκοµίζονται τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των σηµείων 1 έως και
8 για κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Επισηµαίνεται ότι :
- ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο
αποκλεισµού του προσφέροντα από τον διαγωνισµό.
ΑΡΘΡΟ 11. Πρόσθετοι Όροι
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από
ένορκη βεβαίωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής
ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από
το νόµο ένορκη βεβαίωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση,
βεβαιούµενου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του
κράτους καταγωγής ή προέλευσης.
Σε περίπτωση µη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα απορριφθεί.
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ΑΡΘΡΟ 12. Τρόπος Υποβολής Προσφορών
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα µέσα σε σφραγισµένο
φάκελο ο οποίος φέρει τις παρακάτω ενδείξεις.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ
ΝΙΚΗΣ 2
ΚΗΦΙΣΙΑ 14561
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ:1 /2013
Τίτλος διαγωνισµού: Συµφωνία Πλαίσιο για την προµήθεια: ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ CPV 33162200-5
Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού : 24/04/2013
Στοιχεία αποστολέα:

Οι προσφορές είναι δυνατό:
α. να υποβάλονται στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής µέχρι και την
προηγούµενη ηµέρα (εργάσιµη) της διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι µέχρι
23/04/2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
β. να αποστέλονται στην παραπάνω διεύθυνση µε οποιοδήποτε τρόπο (ως ηµεροµηνία
δε υποβολής της προσφοράς θεωρείται η ηµεροµηνία καταθέσεως της συστηµένης
επιστολής-προσφοράς στην ταχυδροµική υπηρεσία) και να παραλαµβάνονται µε
απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την
αναθέτουσα αρχή µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού (αρ.
11 παρ. 4 Π.∆. 118/2007). Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας
µε οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να µην ανοιχθεί από την
ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία».
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη
των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τον ως άνω τρόπο. Οι
προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν έφθασαν
έγκαιρα στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να
έχουν αποσφραγισθεί.
ΑΡΘΡΟ 13. Εναλλακτικές Προσφορές
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν
υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος
προµηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε
καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της
απόρριψης των προτάσεων αυτών.
ΑΡΘΡΟ 14. Μερική Υποβολή προσφορών
Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προµήθειας ή ορισµένα µόνο
από τα ζητούµενα είδη, διευκρινίζεται, στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά
είδος.
Προσφορές για την υλοποίηση µέρους της ποσότητας, της διακηρυσσόµενης µε την
παρούσα, προµήθειας δεν γίνονται δεκτές.
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ΑΡΘΡΟ 15. Τρόπος Σύνταξης Προσφορών
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα
µε τα αναφερόµενα στο Π.∆. 118/07, στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο
φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και
σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να
µονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο και να φέρει συνεχή αρίθµηση. Το
περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της
προσφοράς.
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.
2.3. Ο αριθµός της διακήρυξης και το αντικείµενο του διαγωνισµού,
2.4. Η ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού.
2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
3.1. ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα),
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την
ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».
3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο),
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την
ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Το περιεχόµενο της τεχνικής
προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική µορφή (CD ή DVD), το οποίο θα
περιλαµβάνεται στον σφραγισµένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Μόνη εξαίρεση
αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών
χαρακτηριστικών υλικού / λογισµικού κλπ.) τα οποία µπορεί να υποβληθούν µόνον
εντύπως εφόσον υπάρχει τεκµηριωµένη αδυναµία υποβολής τους σε ηλεκτρονική
µορφή.
3.3. TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή
απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον
κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Οι πίνακες
της οικονοµικής προσφοράς θα υποβληθούν και σε ηλεκτρονική µορφή (CD ή DVD), το
οποίο θα περιλαµβάνεται στον σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς.
∆ιευκρινίζεται ότι οι τιµές που συµπεριλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά θα είναι
οι τιµές ανά τεµάχιο µε τις οποίες θα αξιολογηθούν οι υποψήφιοι προµηθευτές και θα
εγγραφούν στη συµφωνία πλαίσιο. Στη συµφωνία πλαίσιο θα εγγραφούν οι τρείς (3)
χαµηλότερες τιµές από τους υποψηφίους. Για τη διαδικασία των εκτελεστικών της
συµφωνίας πλαίσιο συµβάσεων (call-offs) από τους φορείς διενέργειας, απαιτείται η
υποβολή νέας κλειστής οικονοµικής προσφοράς µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή. Νοείται, ότι η τιµή κατακύρωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει την
ενδεικτική τιµή µε την οποία ο προσφέρων συµµετέχει στη συµφωνία πλαίσιο. Σε
περίπτωση µη υποβολής οικονοµικών προσφορών σε µίνι διαγωνισµούς (call-offs) ο
Φορέας ∆ιενέργειας θα µπορεί να προµηθευτεί από τον οικονοµικό φορέα µε την
χαµηλότερη ενδεικτική τιµή της συµφωνίας πλαίσιο.
3.4. Οι φάκελοι ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
3.5. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι
δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισµού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία
του Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγµένα ή επίσηµα µεταφρασµένα
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στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν
υπάρχει αντίστοιχη δόκιµη µετάφραση στην Ελληνική και που µπορεί να είναι στην
Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνηµµένα στην τεχνική προσφορά
έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
5. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα ζητούµενα στοιχεία, σύµφωνα µε
τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραποµπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά
προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός
παραγράφου και σελίδας.
6. Επισηµαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συµµόρφωση ή απόκλιση
των προσφεροµένων ειδών και υπηρεσιών σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές
της ∆ιακήρυξης.
7. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η
τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της
διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραποµπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των
κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται µόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά
και δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία,
κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαµβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα
αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.
8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
9. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε µετά τη λήξη χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. ∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνον επί νοµίµως υποβληθέντων
δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του είτε
ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού
οργάνου. Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που
ζητήθηκαν.
10. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, ένσταση κατά της
διακήρυξης του διαγωνισµού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν
δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή
εµµέσως, τους όρους της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 16. Περιεχόµενα Υποφακέλων
ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει να περιλαµβάνει, επί ποινή
απόρριψης, όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Άρθρο 9 της
παρούσης.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς διαιρείται στις εξής ενότητες, τα περιεχόµενα των
οποίων περιγράφονται στη συνέχεια. Στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι
Προσφέροντες συµπεριλαµβάνουν, επί ποινή αποκλεισµού, υπό µορφή
παραρτήµατος, τις παρακάτω αναφερόµενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά,
µε την ίδια σειρά και αρίθµηση:
Α) Προσφερόµενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά
Β) Συµπληρωµένο τον πίνακα που περιλαµβάνεται στο υπόδειγµα 1 στο Β΄ΜΕΡΟΣ της
παρούσης.
Α) Προσφερόµενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά
Η ενότητα Προσφερόµενα είδη πρέπει να περιλαµβάνει περιγραφή των
προσφεροµένων ειδών καιτις τεχνικές προδιαγραφές τους. Η τεχνική προσφορά
πρέπει επίσης να περιλαµβάνει υλικό τεκµηρίωσης για τα προσφερόµενα είδη, όπως
εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των
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απαιτήσεων της διακήρυξης. Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνονται και οι
δηλώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 18, παρ. 2 και 3 του Π.∆. 118/07:
(α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να
δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει
το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
(β) Όταν οι προσφέροντες δε θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε
δική τους επιχειρηµατική µονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική
µονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο
εγκατάστασής της.
Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την
αναθέτουσα αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση
στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του
τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει
αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση
κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
Γ) επίσης, στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς θα συµπεριλαµβάνονται
συµπληρωµένοι οι πίνακες της οικονοµικής προσφοράς χωρίς τιµές.
1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» πρέπει να περιλαµβάνει επί ποινή απόρριψης,
συµπληρωµένο τον πίνακα οικονοµικής προσφοράς που περιλαµβάνεται στο
υπόδειγµα 2 στο Β΄ΜΕΡΟΣ της παρούσης.
∆ιευκρινίζεται ότι, οι τιµές που συµπεριλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά θα
είναι οι τιµές ανά τεµάχιο µε τις οποίες θα αξιολογηθούν οι υποψήφιοι προµηθευτές και
θα εγγραφούν στη συµφωνία πλαίσιο. Για τη διαδικασία των εκτελεστικών της
συµφωνίας πλαίσιο συµβάσεων (call-offs) από τους φορείς διενέργειας, απαιτείται η
υποβολή κλειστής οικονοµικής προσφοράς µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη
τιµή. Νοείται, ότι η τιµή κατακύρωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιµή µε
την οποία ο προσφέρων συµµετέχει στη συµφωνία πλαίσιο.
ΑΡΘΡΟ 17. Τιµές Προσφορών-Νόµισµα
1. Οι τιµές των προσφορών για τις προσφερόµενες υπηρεσίες καθώς και
οποιασδήποτε µορφής εξοπλισµό θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν
δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Στις τιµές περιλαµβάνονται οι εκάστοτε νόµιµες κρατήσεις και κάθε άλλη
επιβάρυvση.
3. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα
δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς.
Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο
δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο
του πέντε.
4. Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για
κάθε είδος προσφερόµενου υλικού. Προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική
Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονοµική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιµή,
θεωρείται ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία.
5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Προµηθευτής κάνει έκπτωση, οι τιµές που θα
αναφέρονται στους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς για κάθε προϊόν θα είναι οι
τελικές τιµές µετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονοµική Προσφορά
συνολικές εκπτώσεις σε επί επιµέρους αθροίσµατα ή επί του συνολικού τιµήµατος της
Προσφοράς.
6. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
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7. Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου
ισχύος της Συµφωνίας Πλαίσιο.
8. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι ασυνήθιστα χαµηλές θα
εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για
τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της
ανάλυσης της Οικονοµικής Προσφοράς σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 52
του Π∆ 60/2007. Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι
προσφερόµενες τιµές κριθούν ως ασυνήθιστα χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
9. Η τιµή ανά τεµάχιο για την υλοποίηση της προµήθειας, χωρίς ΦΠΑ, θα λαµβάνεται
υπόψη για την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών.
10. Για την ανάλυση των τιµών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι
υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως
καθορίζεται στο Μέρος Β της παρούσας διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 18. ∆ιαδικασία διενέργειας
Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς και τεχνικούς λόγους αποκλείονται από
περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία επιστρέφονται µετά το
πέρας του διαγωνισµού και δεν αποσφραγίζονται.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη, αιτιολογηµένη γνωµοδότηση
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης προσφορών. Ως απαράδεκτες
απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για τη συµφωνία ή ασυµφωνία
µε τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη διακήρυξη, γίνεται µετά από
αιτιολογηµένη γνώµη του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, οργάνου.
1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
(α) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης των προσφορών µετά την αξιολόγηση
των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών, συντάσσει πρακτικά τα οποία
παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή.
(β) Προσφορές που απορρίπτονται κατά τα παραπάνω στάδια, δεν συµµετέχουν στη
φάση της οικονοµικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών
επιστρέφονται σφραγισµένοι µετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού.
(γ) Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει µετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης και την επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης των προσφορών από την αρµόδια Αναθέτουσα αρχή, σε
ηµέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί.
(δ) Μετά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού &
Αξιολόγησης των προσφορών συντάσσει πρακτικό το οποίο παραδίδει στην
Αναθέτουσα Αρχή, µε το οποίο αξιολογεί τις οικονοµικές προσφορές των
συµµετεχόντων και υπολογίζει τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος και η τιµή αυτή είναι η τιµή
µε την οποία συµµετέχει ο προσφέρων στη συµφωνία πλαίσιο.
2.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης του διαγωνισµού ακολουθεί την
προβλεπόµενη από το άρθρο 19 του Π∆118/2007 διαδικασία.
Προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή.
Οι δικαιούµενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών
λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό.
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Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
• Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος των δικαιολογητικών καθώς και ο
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε από την Επιτροπή Αξιολόγησης
των Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων
∆ικαιολογητικών και Φακέλων Τεχνικών προσφορών και µονογράφεται η πρώτη και η
τελευταία σελίδα των προσφορών ή των τµηµάτων αυτής (εκτός των τεχνικών
φυλλαδίων).
• Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται,αλλά µονογράφονται
µόνο και θα αποσφραγισθούν κατά την ηµεροµηνία και την ώρα που θα ορισθεί από
την υπηρεσία και θα ανακοινωθεί στους συµµετέχοντες.
• Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης καταγράφει τους προσφέροντες σε
Πρακτικό, το οποίο υπογράφει.
Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν
γνώση µόνο των συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό. Όσοι από τους υποψήφιους
Αναδόχους επιθυµούν, µπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων
προσφορών ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την αρµόδια Επιτροπή. Η
εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς αποµάκρυνσή τους από το χώρο της
Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.
ΑΡΘΡΟ 19. Αξιολόγηση Προσφορών.
Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, είναι η χαµηλότερη
τιµή ανά τεµάχιο ανά είδος χωρίς ΦΠΑ. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 51 του Π.∆. 60/2007, σε συνδυασµό και µε όσα
προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.∆. 118/2007.
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης
ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης, διαβιβάζει το πρακτικό της στην Υπηρεσία
∆ιενέργειας η οποία αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνα της γνωστοποιείται στους
υποψήφιους αναδόχους η απόφαση της.
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Μετά την παραπάνω διαδικασία θα γίνει αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για
όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των
δικαιολογητικών.
Για την επιλογή των οικονοµικών προσφορών, αξιολογούνται µόνον οι προσφορές που
έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της
∆ιακήρυξης.
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα διαβιβάσει στην
Υπηρεσία ∆ιενέργειας το πρακτικό της, η οποία αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά της
γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή της.
3.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Οι οικονοµικές προσφορές θα αποσφραγισθούν µετά την έκδοση της απόφασης
έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή.
Η ηµεροµηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονοµικές προσφορές
θα γνωστοποιηθεί, µε απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, που θα
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σταλεί µε φαξ ή τηλεγράφηµα ή τηλεοµοιοτυπία στους Προσφέροντες των οποίων οι
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά το προηγούµενο στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας
στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί, µετά το πέρας του διαγωνισµού.
Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στο Χώρο
∆ιενέργειας, την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική απόφαση της
υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, ενώπιον των τυχόν παρισταµένων
εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων των οποίων οι οικονοµικές προσφορές θα
αποσφραγισθούν.
Για τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης των
Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού θα ελέγξει το περιεχόµενο των οικονοµικών
προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει τον βαθµό στον οποίο ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της διακήρυξης.
Για τη σύναψη της Συµφωνίας Πλαίσιο, οι προσφορές θα αξιολογηθούν χωριστά για τα
διάφορα Είδη Προϊόντων και µε βάση το κριτήριο της χαµηλότερης προσφερόµενης
τιµής ανά µονάδα προϊόντος, υπό τον όρο ότι τα Προϊόντα συνάδουν πλήρως µε τις
προδιαγραφές που καθορίζονται στο Μέρος Β της παρούσας.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την τελική κατάταξη των Προσφορών, κατά
φθίνουσα αρίθµηση της προσφερόµενης τιµής, θα επιλεγεί συγκεκριµένος αριθµός
οικονοµικών φορέων που θα συνάψει τη συµφωνία πλαίσιο για κάθε είδος προϊόντος,
όπως υποδεικνύεται στον πιο κάτω πίνακα:
Αρ.
Περιγραφή
κατηγορίας
1
2
3
4

Αρ.
Προµηθευτών
3
3
3
3

Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε είδος προϊόντος, υπάρχουν λιγότερες από τρείς
(3) προσφορές που διέρχονται επιτυχώς όλα τα στάδια της αξιολόγησης, η Συµφωνία
Πλαίσιο θα συναφθεί µόνο µε τον προµηθευτή που υπέβαλε τη χαµηλότερη οικονοµική
προσφορά. Περαιτέρω λεπτοµέρειες για τον τρόπο λειτουργίας της Συµφωνίας Πλαίσιο
παρατίθενται στο Παράρτηµα ΙΙ.
Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα διαβιβάσει στην
Υπηρεσία ∆ιενέργειας το πρακτικό της, η οποία αποφαίνεται σχετικά, και µε µέριµνά
της γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή της.
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Για την συµµετοχή ενός προµηθευτή στη συµφωνία πλαίσιο δεν απαιτείται η διενέργεια
ηλεκτρονικού πλειστηριασµού. Κατά τη διενέργεια των εκτελεστικών της συµφωνίας
πλαίσιο συµβάσεων, η Αναθέτουσα Αρχή ή οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να
διενεργούν Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασµούς εφόσον η ως άνω διαδικασία έχει
περιγραφεί ειδικά στην Απόφαση-πρόσκληση υποβολής οικονοµικών προσφορών.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ –
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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Μετά την αξιολόγηση και την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι ηµερών [είκοσι (20) κατά µέγιστο
σύµφωνα µε τον άρθρο 6 παρ. 2(α) του Π∆ 118] από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν.
2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα και
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσης διακήρυξης. Ο φάκελος
υποβάλλεται επίσης σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 10 της
παρούσης διακήρυξης.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου
των δικαιολογητικών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την προαναφερόµενη
έγγραφη ειδοποίηση, µονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα στοιχεία του
φακέλου κατά φύλλο.
Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των
δικαιολογητικών, λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των
εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.
Η Επιτροπή, διαβιβάζει το πρακτικό της στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφαίνεται
σχετικά και µε µέριµνα της γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους η απόφαση
της για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.
Όταν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, δεν προσκοµίζει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Άρθρο 10
της παρούσης διακήρυξης ( παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007), ή (εφόσον
ορίζεται στη διακήρυξη) στο άρθρο 8 και 8α του Π.∆.118/2007, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που
προσφέρει την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν
προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία
απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως
επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν
προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων,
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από
αυτές, ο διαγωνισµός κηρύσεται άγονος.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή
υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 1 του άρθρου 6 και της παραγρ. 3 του άρθρου 8α του
Π.∆. 118/2007, ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και
προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα
και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 και, εφόσον έχουν ζητηθεί
από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και γ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ως άνω
Π.∆/τος, η προσφορά του υποψήφιου προµηθευτή απορρίπτεται.
∆ιευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν απορρίπτει προσφορά προµηθευτή που
πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί µεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, µία
ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, µία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή
ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισµό
τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή
τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί µε τη διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση
όµως, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον
ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο, ότι το έργο,
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προϊόν ή υπηρεσία, για το οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο,
ανταποκρίνεται πράγµατι (ή υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που
ορίζει η διακήρυξη. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιµών από
αναγνωρισµένο οργανισµό µπορεί να συνιστά ενδεδειγµένο µέσο (άρθρο 53 παρ. 5
Π.∆. 60/2007).
Σε περίπτωση προσφοράς προϊόντος που κατασκευάζεται σε χώρα εκτός Ε.Ε.,
δήλωση στην οποία να αναφέρεται σε ποια (ες) αγορά (ες) κράτους µέλους κυκλοφορεί
το προσφερόµενο προϊον και η οποία να συνοδευεται από αποδεικτικά στοιχεία από τα
οποία να προκύπτει ότι, η εισαγωγή και διάθεση του προϊόντος στα κράτη µέλη της
Ε.Ε. επιτρέπεται χωρίς περιορισµούς καθώς και πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία σχετικά µε τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, είτε από τον ίδιο είτε από τον
κατασκευαστή.
ΑΡΘΡΟ 20. Απόρριψη Προσφορών
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι
περιπτώσεις:
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού του Άρθρου 9 της παρούσας.
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση δικαιολογητικών των παραγράφων
3. Προσφορά µε χρόνο υλοποίησης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο.
4. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος.
5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση.
6. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης
7. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή.
8. Ασυνήθιστα χαµηλή Οικονοµική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από
τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονοµικής του
προσφοράς. Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες
τιµές κριθούν ως ασυνήθιστα χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
9. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 21. Αποδοχή της Προσφοράς για τη σύναψη της Συµφωνίας Πλαίσιο
Η Αναθέτουσα Αρχή θα ενηµερώσει γραπτώς τους επιτυχόντες Προµηθευτές για την
απόφαση αποδοχής της Προσφοράς τους, που είχε ως σκοπό την επιλογή των
Προµηθευτών µε τους οποίους θα συναφθεί Συµφωνία Πλαίσιο.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα καλέσει τους επιτυχόντες προµηθευτές σε καθορισµένη ηµέρα
και ώρα για να υπογράψουν τη Συµφωνία Πλαίσιο. Οι επιτυχόντες Προµηθευτές
αναµένεται να έχουν προσκοµίσει όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά και πιστοποιητικά
όπως προσδιορίζονται στους όρους και προϋποθέσεις της Πρόσκλησης Υποβολής
Προσφορών. Κάθε Παραγγελία που υποβάλλεται στα πλαίσια της Συµφωνίας Πλαίσιο
θα διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις της Συµφωνίας Πλαίσιο. Οι όροι και
προϋποθέσεις της Συµφωνίας Πλαίσιο καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας
Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών. Οι όροι αυτοί δεν είναι διαπραγµατεύσιµοι και
δεν µπορούν να αγνοηθούν ή να αντικατασταθούν από οποιουσδήποτε όρους
προτείνονται από τους Προσφέροντες, οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια αυτής της
διαδικασίας υποβολής προσφορών ή κατά την υποβολή Παραγγελιών από τους
Αγοραστές οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια ισχύος της Συµφωνίας Πλαίσιο.
Η Συµφωνία Πλαίσιο θα αποτελεί ανεξάρτητο κείµενο. Η Προσφορά ή/και οποιοδήποτε
άλλο έγγραφο ή πληροφορίες που ανταλλάσσονται πριν από τη λήξη της Προθεσµίας
Υποβολής Προσφορών, δεν περιλαµβάνονται στη Συµφωνία Πλαίσιο.
Η συµµετοχή στη συµφωνία πλαίσιο και οποιοδήποτε όφελος απορρέει από το
γεγονός αυτό, ανακαλείται αµέσως, στην περίπτωση που ο Προσφέρων έχει κληθεί
αλλά δεν έχει προσέλθει για να υπογράψει τη Συµφωνία Πλαίσιο εντός της τακτής
προθεσµίας ή/και δεν έχει υποβάλει τα ζητούµενα αποδεικτικά ή/και πιστοποιητικά που
αναφέρονται στο άρθρο 10 επιφυλασσοµένων των κυρώσεων που αναφέρονται στη

29

ΑΔΑ: ΒΕΔ046906Π-Δ6Θ
ΓΝΑ ΚΑΤ – ΕΚΑ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ 1ης ΥΠΕ ΠΠΥΥ 2011
παρούσα διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να αναθέσει
το σχετικό µέρος του διαγωνισµού στον επόµενο Υποψήφιο Προµηθευτή, σύµφωνα µε
τους κανονισµούς.
Επιπλέον, ο επιλεγείς οικονοµικός φορέας της συµφωνίας πλαισίου οφείλει να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της συµφωνίας πλαισίου σε ποσοστό 1% επί της
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, ή σε ποσοστό αυτής κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα στην περίπτωση β΄της παρ. 4 του άρθρου 25 του π.δ. 60/2007, η οποία θα
αποδεσµεύεται ισόποσα και αναλογικά, κατ΄έτος, σε σχέση µε το χρόνο συνολικής
διάρκειας
Προκειµένου να υπογραφεί η εκτελεστική σύµβαση ο οικονοµικός φορεάς υποχρεούται
να καταθέσει πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης αυτής σύµφωνα µε τα
εκάστοτε οριζόµενα στον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου (πδ 118/2007)
ΑΡΘΡΟ 22. ∆ικαίωµα Ματαίωσης.
Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των
Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα:
α. να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού
β. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε
τροποποίηση ή µη των όρων και των προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης
ΑΡΘΡΟ 23. Εκτελωνισµός-Φόροι-∆ασµοί
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισµό των υπό προµήθεια ειδών, τον οποίο θα
παραδώσει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ελεύθερο στους χώρους
εγκατάστασής του. Οι δασµοί, φόροι και λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις
βαρύνουν τον Προµηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 24:∆ιατάξεις που αφορούν τις εκτελεστικές της συµφωνίας πλαίσιο συµβάσεις
που θα συναφθούν µετά τους µίνι διαγωνισµούς (call-offs) (αρθρ.26 παρ. 2 εδαφ. β’
Π∆60/2007 και άρθρο 9 Κεφαλαίου Β΄του ν. 4038/2012))
ΑΡΘΡΟ 24 Α. Παραλαβή Υλικών
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το
επιθυµεί ο προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Η σύµβαση
µπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται µε ένα ή περισσότερους από τους
τρόπους που περιγράφονται κατωτέρω:
α. Με µακροσκοπική εξέταση.
β. Με χηµική ή µηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).
γ. Με πρακτική δοκιµασία
δ. Με όλους ή µε όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα µε το προς
προµήθεια υλικό ή και µε οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόµενο τρόπο, κατά την κρίση της
επιτροπής παραλαβής, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύµβαση.
Τυχόν έξοδα µεταφοράς κατά τις ως άνω διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, βαρύνουν τον
προµηθευτή.
3. Σε περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει µόνο µακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται
από την επιτροπή παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) µετά
τη διενέργεια του µακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η σύµβαση προβλέπει, εκτός από την
µακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους (όπως χηµική εξέταση, µηχανική εξέταση,
πρακτική δοκιµασία) συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το
πρωτόκολλο µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο
(παραλαβής ή απόρριψης) µετά τα αποτελέσµατα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της
φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι γίνονται από την
επιτροπή παραλαβής και δεν µεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την
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σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να
προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας.
4.Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό
πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύµβασης
και τους λόγους της απόρριψης και γνωµατεύει αν το υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί.
Υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 3 του Π∆118/07, εφόσον κριθεί από το
αρµόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του
και µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου Υπουργού
µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή
παραλαβής, µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην
απόφαση. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω
παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν
προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγµάτων και αντιδειγµάτων για άλλους περαιτέρω
ελέγχους. Τα παραπάνω δείγµατα λαµβάνονται και αποστέλλονται προς έλεγχο, στην
περίπτωση που µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού εγκρίθηκε η µακροσκοπική
παραλαβή υλικού που απορρίφθηκεαπό την επιτροπή παραλαβής, λόγω
παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά το µακροσκοπικό έλεγχο. Στην περίπτωση
αυτή το οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) συντάσσεται µετά τα
αποτελέσµατα του ελέγχου των δειγµάτων. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 του
Π∆118/07, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή υλικού για το
οποίο η επιτροπή παραλαβής εξέδωσε οριστικό πρωτόκολλο απόρριψης, στο οποίο
αναφέρει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, µε έκπτωση.
5. Σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής παραπέµπονται για επανεξέταση
περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα παρά τις αποκλίσεις
που διαπιστώθηκαν κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο ή τους άλλους ελέγχους που
διενέργησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής. Η παραποµπή κατά τα ανωτέρω
γίνεται ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
Η δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής προβαίνει, σε όλους τους προβλεπόµενους
από τη σύµβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή
απόρριψης. Σε περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει εκτός από τον µακροσκοπικό
έλεγχο και άλλους ελέγχους, η επιτροπή, εάν το υλικό κρίνεται απ’ αυτήν παραληπτέο
µε βάση τον µακροσκοπικό έλεγχο, λαµβάνει και αποστέλλει, προς διενέργεια των
περαιτέρω ελέγχων, τα προβλεπόµενα δείγµατα και αντιδείγµατα. Στην περίπτωση που
το υλικό κρίνεται από την επιτροπή παραλαβής απορριπτέο µε βάση τον
µακροσκοπικό έλεγχο, δεν προβαίνει σε δειγµατοληψία και στους τυχόν περαιτέρω
προβλεπόµενους ελέγχους. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 του Π∆118/07, εφόσον
κριθεί από το αρµόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις αυτές του υλικού δεν επηρεάζουν την
καταλληλότητα του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί αιτιολογηµένη απόφαση του
αρµόδιου Υπουργού µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από
την επιτροπή παραλαβής, µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Ύστερα από την
απόφαση αυτή, η δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην
παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση. Το αίτηµα για επανεξέταση υλικού σε
δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προµηθευτή, µέσα σε
ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθµιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν
τον προµηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν µε έκπτωση,
ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται µετά από αίτηµα του προµηθευτή ή
αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού και
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εκπίπτονται από το λαβείν του προµηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής
εκτέλεσης της σύµβασης ή µε βεβαίωση µέσω του δηµοσίου ταµείου.
6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθµιες ή
δευτεροβάθµιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προµηθευτές.
7. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, µπορεί να παραπέµπεται δειγµατοληπτικά
για επανεξέταση υλικό σε επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόµη
και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθµια επιτροπή
παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το ∆ηµόσιο και για τον προµηθευτή τα
αναφερόµενα στην παραπάνω παράγραφο 5.
8. Τα υπό προµήθεια υλικά µπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκµετάλλευση µόνο
µετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.
ΑΡΘΡΟ 24 Β. Παράδοση Υλικών
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στις αντίστοιχες διαχειρίσεις του Νοσοκοµείου.
Η παραλαβή της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί από αρµόδια επιτροπή παραλαβής
ανά νοσοκοµείο, που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης της προµήθειας µπορεί σε αντικειµενικά
δικαιολογηµένες περιπτώσεις να παρατείνεται µέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό
αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του
συµβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συµβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι
µεγαλύτερος από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες µπορεί µε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα φορέα να παρατείνεται µέχρι το ½ αυτού.
Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα
παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί η
προµήθεια ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβαλλοµένων των κατά περίπτωση
προβλεπόµενων κυρώσεων των άρθρων 24 Γ και 24 ∆ της παρούσας διακήρυξης.
Με αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα και
ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, ο συµβατικός
χρόνος παράδοσης µπορεί να µετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν
αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση της συµβατικής προµήθειας. Στις
περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται
κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 24 Γ. Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης
1.Σε περίπτωση που η προµήθεια παραδοθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου,
όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης
που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του ανωτέρου άρθρου,
επιβάλλεται, εκτός των προβλεπόµενων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιµο που
υπολογίζεται ως εξής:
α)Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ¼ του
µέγιστου προβλεπόµενου από την παράγραφο 3 του ανωτέρου άρθρου χρόνου
παράτασης, ποσοστό 1% επί της συµβατικής αξίας του µέρους του υλικού που
παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα από ¼ µέχρι το ½ του
µέγιστου προβλεπόµενου από την παράγραφο 3 του ανωτέρου άρθρου χρόνου
παράτασης, ποσοστό 3% επί της συµβατικής αξίας του µέρους του υλικού που
παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Εάν κατά τον υπολογισµό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει
κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.
γ)Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της
συµβατικής αξίας του µέρους του υλικού που παραδόθηκε εκπρόθεσµα .
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2.Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της
συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών χωρίς τον Φ.Π.Α. Εάν τα
υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εµπρόθεσµα το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συνολικής συµβατικής
αξίας της προµήθειας.
3.Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το λαβείν του προµηθευτή ή
σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης αναδόχων το πρόστιµο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα µέλη
της ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 24 ∆. Κήρυξη Προµηθευτή Εκπτώτου
Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την
εκτελεστική της συµφωνίας πλαίσιο σύµβαση µέσα στην προθεσµία που ορίστηκε,
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
1. Με τη ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα υλικά µέσα στο συµβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του
δόθηκε σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 24Β της παρούσας.
2. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν το υλικό δεν παραδόθηκε ή
αντικαταστήθηκε µε ευθύνη του ∆ηµοσίου ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
3. Με την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του
παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού µέχρι την προηγούµενη της
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται εις βάρος του πέραν της οποίας
ουδεµία παράδοση απορριφθέντων υλικών γίνεται δεκτή.
4. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής , η οποία υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευτικά οι
παρακάτω κυρώσεις:
α) Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της
σύµβασης,
κατά περίπτωση.
β) Ανάθεση της σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή στον επόµενο προσφέροντα
που είχε λάβει µέρος στο διαγωνισµό. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του
δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου
προµηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν
πραγµατοποιηθεί νέα ανάθεση της προµήθειας κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην
περίπτωση αυτή ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε
στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής
πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ) Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10%της αξίας του υλικού για το
οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει το υλικό µέχρι
την µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που
γίνεται εις βάρος του ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε χρήση ή όχι του δικαιώµατος αυτού.
Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρµογή και τα αναφερόµενα στο άρθρο 26 της
παρούσας.
δ) Σε περίπτωση που η ανάθεση προµήθειας γίνει µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών
προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες
κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση ,κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε
βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση
των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς
καταλογισµό ποσό.
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ε) Στον προµηθευτή δύναται να επιβληθεί προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός από
το σύνολο των προµηθειών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.
2286/1995.
ΑΡΘΡΟ 24 E. Όροι πληρωµών
Όλα τα τιµολόγια που εκδίδονται από τον Προµηθευτή και οι ακόλουθες πληρωµές από
τον Αγοραστή προς τον Προµηθευτή θα είναι σε Ευρώ. Η πληρωµή θα γίνεται αφού
προσκοµισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον δεν εκκρεµεί καµία σε βάρος
του ποινή απορρέουσα από παράβαση της συµβάσεως (Τιµολόγιο, Φορολογική
ενηµερότητα, ασφαλιστική ενηµερότητα καταστατικό εταιρείας και νοµιµοποίηση
εκπροσώπου κ.λ.π.) και εντός δύο µηνών από την κατάθεση των τιµολογίων ( και
σύµφωνα µε το Π.∆166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-06-2000 και το άρθρο 5 του Ν.2955/2001).
Οι τιµές (τόσο οι ενδεικτικές τιµές, όσο και οι τιµές που θα προκύψουν από τους µίνι
διαγωνισµούς (call offs) από τους Φορείς ∆ιενέργειας που θα είναι και δεσµευτικές)
περιλαµβάνουν το κόστος παράδοσης, µεταφοράς και οποιοδήποτε άλλο κόστος που
πιθανόν να προκύπτει στα πλαίσια της Παράδοσης, αλλά δεν περιλαµβάνουν Φόρο
Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ).
Στην περίπτωση Παραγγελιών για µικρές ποσότητες, δεν προβλέπεται αλλαγή στις
προσφερόµενες τιµές ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα πραγµατοποιηθεί η
προµήθεια και των ποσοτήτων αυτής.
Ο Προµηθευτής δε δύναται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό επιπλέον των
προσφερόµενων τιµών που ορίζονται στη συµφωνία πλαίσιο.
Οι τιµές θα δηλώνονται µόνο σε Ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 25. Παραγγελίες
Με την έναρξη της ισχύος της Συµφωνίας Πλαίσιο, οι Αγοραστές µπορούν άµεσα να
παραγγέλλουν Προϊόντα όπως καθορίζεται στη Συµφωνία Πλαίσιο (Παράρτηµα ΙΙ).
Οι Παραγγελίες των Προϊόντων µπορούν να υποβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος της
Συµφωνίας Πλαίσιο, που θα είναι για (3) χρόνια, σύµφωνα µε τους όρους της
Συµφωνίας Πλαίσιο (Παράρτηµα ΙΙ)
Η Συµφωνία Πλαίσιο δεν υπονοεί καµία υποχρέωση εκ µέρους των Αγοραστών να
παραγγείλουν τα Προϊόντα ή να εγγυηθούν την παραγγελία Προϊόντων οποιασδήποτε
συγκεκριµένης αξίας και όγκου.
Σε περίπτωση µη υποβολής οικονοµικών προσφορών σε µίνι διαγωνισµούς (call-offs)
οι Φορείς ∆ιενέργειας θα µπορούν να προµηθευτούν από τον οικονοµικό φορέα µε την
χαµηλότερη ενδεικτική τιµή της συµφωνίας πλαίσιο.
ΑΡΘΡΟ 26. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο
Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά µε την
ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ αφορµής της, η
Αναθέτουσα Αρχή και ο Προµηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική
επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών
ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω
οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.
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ΜΕΡΟΣ Β.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α

1

2

3
4
α
β
γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΙΜΗ/ΤΜΧ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
Κυκλικοί αναστοµωτήρες, κυρτοί µε ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς)
τιτανίου ορθογώνιας διατοµής, µε ανακλινόµενη κεφαλή, µία
480,00
χειρολαβή και διάµετρο αναστόµωσης 21, 25, 28, 31 και 33mm. (για
ανοιχτές και λαπαροσκοπικές επεµβάσεις)

συνολική
ποσότητα
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕ
ΦΠΑ

426

204.480,00 €

251.510,40 €

Kυρτός κυκλικός αναστοµωτήρας, µε κλιπς κυκλικής διατοµής από
τιτάνιο. Το ύψος ανοιχτού κλιπ να είναι 5,5mm και να υπάρχει η
δυνατότητα χειροκίνητης ρύθµισης του ύψους κλειστού κλιπ σε
οποιαδήποτε τιµή απο 1mm εως 2,5mm για ασφαλή αναστόµωση
πολύ λεπτών αλλά και πολυ παχέων ιστών. Τα κλιπ να µην
500,00
424
212.000,00 €
260.760,00 €
κλείνουν σε προκαθορισµένο ύψος. ∆ιάµετρο εργαλείων 21mm,
25mm, 29mm, 33mm. (για ανοιχτές και λαπαροσκοπικές
επεµβάσεις µε ηλεκτρικά µονωµένο µαύρο στυλεό για την αποφυγή
αντανακλάσεων του φωτός της οπτικής)
Κυρτός κυκλικός αναστοµωτήρας µε κλιπς τιτανίου για ανοιχτές και
λαπαροσκοπικές επεµβάσεις, διαµέτρου: 21mm, 25mm, 28mm,
490,00
43
21.070,00 €
25.916,10 €
29mm, 31mm και 33mm (+/- 10%).
Εργαλεία ευθείας συρραφής ιστών επαναφορτιζόµενα µε κλιπ τιτανίου µε ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) ορθογώνιας διατοµής εφοδιασµένα
µε τεχνολογία κατευθυνόµενης σύγκλισης του κλιπ µε µία σκανδάλη σύγκλισης-πυροδότησης.
Συρραπτικό εργαλείο, ευθείας συρραφής, µήκους συρραφής 30mm
200,00
236
47.200,00 €
58.056,00 €
για αγγειακούς, κανονικούς και παχείς ιστούς.
Συρραπτικό εργαλείο, ευθείας συρραφής, µήκους συρραφής 45mm
200,00
156
31.200,00 €
38.376,00 €
για κανονικούς και παχείς ιστούς.
Συρραπτικό εργαλείο, ευθείας συρραφής, µήκους συρραφής 60mm
200,00
338
67.600,00 €
83.148,00 €
για κανονικούς και παχείς ιστούς.
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β

Συρραπτικό εργαλείο, ευθείας συρραφής, µήκους συρραφής 90mm
200,00
236
47.200,00 €
58.056,00 €
για κανονικούς και παχείς ιστούς.
Ανταλλακτικές κασέτες όλων των µεγεθών, µε αγκτήρες από τιτάνιο
120,00
308
36.960,00 €
45.460,80 €
για χρήση µε τα παραπάνω εργαλεία.
Αυτόµατα ευθύγραµµα επαναφορτιζόµενα συρραπτικά εργαλεία µε αγκτήρες κυκλικής διατοµής από τιτάνιο και δυνατότητα χειροκίνητης
ρύθµισης του ύψους κλειστού κλιπ σε οποιαδήποτε τιµή απο1mm εως 2.5 χιλ.για λεπτούς ιστούς και απο 1,5mm εως 2,5 για παχείς
ιστούς, µε σταθερό στυλεό και µήκος συρραφής 30,60 και 90χιλ.
συρραπτικό εργαλείο µήκος συρραφής 30mm
200,00
38
7.600,00 €
9.348,00 €
συρραπτικό εργαλείο µήκος συρραφής 60mm
200,00
42
8.400,00 €
10.332,00 €

γ

συρραπτικό εργαλείο µήκος συρραφής 90mm

δ
ε
5
α

200,00

42

8.400,00 €

10.332,00 €

α

Aνταλλακτικές κασσέτες για τα εργαλεία της παραγράφου 4 για όλα
120,00
65
7.800,00 €
9.594,00 €
τα µεγέθη
Αυτόµατα ευθύγραµµα επαναφορτιζόµενα συρραπτικά εργαλεία,µε κλιπς κυκλικής διατοµής από κράµα τιτάνιου, για αγγειακούς ,λεπτούς
και παχείς ιστούς µε αυτόµατη µετακίνηση του πύρου σε ενδιάµεση και τελική θέση µε δύο χωριστές χρωµατικά χειρολαβές :
Μήκους συρραφής 30 mm µε δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 3
200,00
208
41.600,00 €
51.168,00 €
διαφορετικών τύπων ιστών.

β

Μήκους συρραφής 60mm µε δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 2
διαφορετικών τύπων ιστών .

γ

Ανταλλακτικές κασσέτες για τα εργαλεία της παραγράφου 5.

δ
6

200,00

260

52.000,00 €

63.960,00 €

β

120,00
249
29.880,00 €
36.752,40 €
Ευθύγραµµα συρραπτικά εργαλεία επαναφορτιζόµενα, µε κλιπ τιτανίου για αγγειακούς, λεπτούς και παχείς ιστούς µε αυτόµατη µετακίνηση
του πύρου.
Μήκους συρραφής 30mm
200,00
28
5.600,00 €
6.888,00 €
Μήκους συρραφής 60mm
200,00
40
8.000,00 €
9.840,00 €

γ

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα παραπάνω εργαλεία

7
α

8
α
β
9

120,00
26
3.120,00 €
3.837,60 €
Αυτόµατα ευθύγραµµα συρραπτικά εργαλεία, αρθρούµενα και περιστρεφόµενα µε σταθερό στυλεό και κλείδωµα κεφαλής, µε κλιπς από
τιτάνιο.
Μήκους συρραφής 30mm για αγγειακούς, κανονικούς και παχείς
480,00
117
56.160,00 €
69.076,80 €
ιστούς.
Μήκους συρραφής 55mm για κανονικούς και παχείς ιστούς.
480,00
197
94.560,00 €
116.308,80 €
Αυτόµατα ευθύγραµµα συρραπτικά εργαλεία µήκους συρραφής 55 mm,µε κλιπς τιτανίου, µε περιστρεφόµενη & αρθρούµενη κεφαλή και
µε εύκαµπτο βραχίονα κλίσης 30 µοιρών.
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α

Για λεπτούς ιστούς

480,00

52

24.960,00 €

30.700,80 €

β

Για παχείς ιστούς

480,00

101

48.480,00 €

59.630,40 €

450,00

376

169.200,00 €

208.116,00 €

120,00

53

6.360,00 €

7.822,80 €

10

α

Αυτόµατο επαναφορτιζόµενο εργαλείο διατοµής / αναστόµωσης
λεπτών & παχέων ιστών κυρτής κεφαλής, µε 40 mm γραµµή
διατοµής, µε κλίπ τιτανίου µε δύο χειρολαβές σύγκλισηςπυροδότησης
Ανταλλακτικές κασσέτες κυρτής κεφαλής, λεπτών & παχέων ιστών,
µε κλιπς τιτανίου & 40 mm γραµµή διατοµής για τα εργαλεία της
παραγράφου 10.

β

Εργαλεία ευθείας συρραφής-διατοµής ιστών επαναφορτιζόµενα µε νέα κοπτική λάµα σε κάθε επαναφόρτιση µε ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς)
ορθογώνιας διατοµής εφοδιασµένα µε τεχνολογία κατευθυνόµενης σύγκλισης του κλιπ, για µεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις στρεβλώσεις
κατά την πυροδότηση, µηχανισµό αποφυγής προπυροδότησης και δυνατότητα αµφίπλευρης πυροδότησης.
Μήκους 60mm για λεπτούς, κανονικούς και παχείς ιστούς.
280,00
261
73.080,00 €
89.888,40 €
Μήκους 80mm για λεπτούς, κανονικούς και παχείς ιστούς.
320,00
362
115.840,00 €
142.483,20 €

γ

Μήκους 100mm για λεπτούς, κανονικούς και παχείς ιστούς.

11
α

δ

12

α

β

γ

δ

340,00
148
50.320,00 €
61.893,60 €
Ανταλλακτικές κασέτες αντιστοίχων µηκών συρραφής, µε και χωρίς
κοπτική λάµα, µε αγκτήρες ανάλογα µε το πάχος του ιστού, για όλα
180,00
412
74.160,00 €
91.216,80 €
τα παραπάνω εργαλεία.
Ευθύγραµµα επαναφορτιζόµενα εργαλεία διατοµής / αναστόµωσης, µε κλιπς κυκλικής διατοµής από κράµα τιτάνιο, µε δυνατότητα
παράλληλης σύγκλεισης των σιαγόνων του εργαλείου, µε ενσωµατωµένη λάµα από ανοξείδωτο ατσάλι 440 , µε ειδικό µηχανισµό
σταδιακής προώθησης της λάµας και µηχανισµό συγκρατήσεως του ιστού κατά την διαδικασία της πυροδότησης, για αγγειακούς ιστούς
1mm, για λεπτούς 1,5mm ,ενδιάµεσους ιστούς 1,8mm και παχείς ιστούς 2mm.
Μήκος συρραφής/διατοµής 55 χιλιοστών που να ενσωµατώνει
ανταλλακτικές κασσέτες για τουλάχιστον τρείς διαφορετικούς
320,00
256
81.920,00 €
100.761,60 €
τύπους ιστών στο ίδιο εργαλείο.
Μήκος συρραφής/διατοµής 75 χιλιοστών που να ενσωµατώνει
ανταλλακτικές κασσέτες για τουλάχιστον τρείς διαφορετικούς
320,00
321
102.720,00 €
126.345,60 €
τύπους ιστών στο ίδιο εργαλείο.
Μήκος συρραφής/διατοµής 100 χιλιοστών που να ενσωµατώνει
ανταλλακτικές κασσέτες για τουλάχιστον δύο διαφορετικούς τύπους
340,00
ιστών στο ίδιο εργαλείο.
Ανταλλακτικές κασσέτες χωρίς κοπτική λάµα για τα εργαλεία της παραγράφου 12.
55 χιλιοστών
180,00

37
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160

28.800,00 €

35.424,00 €
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ε

75 χιλιοστών

στ

100 χιλιοστών

180,00

166

29.880,00 €

36.752,40 €

13

180,00
86
15.480,00 €
Ευθύγραµµοι κοπτορράπτες, επαναφορτιζόµενοι µίας χρήσης για όλους τους τύπους ιστών και σε διάφορες διαστάσεις.

α

Μήκους συρραφής-διατοµής-αναστόµωσης 55-60mm για όλους
τους τύπους ιστών

300,00

20

6.000,00 €

7.380,00 €

β

Μήκους συρραφής-διατοµής-αναστόµωσης 75-80mm για όλους
τους τύπους ιστών

320,00

20

6.400,00 €

7.872,00 €

10

1.800,00 €

2.214,00 €

15

4.500,00 €

5.535,00 €

15

2.700,00 €

3.321,00 €

15

Ανταλλακτικές κασσέτες για τα παραπάνω εργαλεία
180,00
Ευθύγραµµοι κοπτορράπτες µήκους 55mm και 75mm. Να
διαθέτουν συνολικά έξι γραµµές συρραφής για ασφαλέστερη
300,00
αναστόµωση. Να διαθέτουν µηχανισµό επιλογής του ύψους
κλειστού κλιπ µεταξύ τριών διαστάσεων 1,5mm, 1,8mm και 2mm
Ανταλλακτική κασσέτα για το εργαλείο της παραγράφου 14
180,00
Εργαλεία συρραφής δέρµατος απλά και περιστρεφόµενα µε 35 και 50 κλιπς

α

Σε κανονικό µέγεθος

4,30

810

3.483,00 €

4.284,09 €

β

Σε µεγάλο µέγεθος

4,30

23790

102.297,00 €

125.825,31 €

16

Εξωλκείς κλιπς δέρµατος.

β
14
α

19.040,40 €

α

3,50
2573
9.005,50 €
11.076,77 €
Αυτόµατες λαβίδες περίπαρσης οισοφάγου-εντέρου µίας χρήσεως, µε ενσωµατωµένο ράµµα, µε κλιπ από ανοξείδωτο ατσάλι που
κλείνουν σε σχήµα Β:
45mm
190,00
119
22.610,00 €
27.810,30 €

β

65mm

17

18
α
β
γ
19
α

190,00
153
29.070,00 €
35.756,10 €
Εργαλεία αυτόµατης απολίνωσης αγγείων µίας χρήσεως µε ένα στάδιο πυροδότησης και επαναφόρτισης, µηχανισµό σύγκλισης των κλιπς
από έξω προς τα µέσα, µε διάφορο µήκος στυλεού και αντιολισθητικούς βεντουζοθύλακες.
Με 20 κλιπς τιτανίου µικρού µεγέθους
Με 15-30 κλιπς τιτανίου µεσαίου µεγέθους

110,00

785

86.350,00 €

106.210,50 €

110,00

870

95.700,00 €

117.711,00 €

Με 15 κλιπς τιτανίου µεγάλου µεγέθους
110,00
1005
110.550,00 €
135.976,50 €
Αυτόµατες λαβίδες απολίνωσης αγγείων µε µηχανισµό ασφαλούς σύγκλεισης των κλιπ, εφοδιασµένες µε 20 και 30 έγχρωµα διακριτά
κλιπς τιτανίου, µεγέθους µικρό, µεσαίο & µεγάλο.
λαβίδα µήκους 24cm µε 20 µικρά κλιπ (2,5 x 3mm)
110,00
276
30.360,00 €
37.342,80 €
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β

λαβίδα µήκους 24cm µε 20 µεσαία κλιπ (3 x 5mm)

110,00

361

39.710,00 €

48.843,30 €

γ

λαβίδα µήκους 29cm µε 30 µεσαία κλιπ (3 x 5mm)

110,00

311

34.210,00 €

42.078,30 €

δ

λαβίδα µήκους 33cm µε 20 µεγάλα κλιπ (8 x 12mm)

110,00

331

36.410,00 €

44.784,30 €

20

Εργαλεία καθήλωσης πλέγµατος για ανοικτή επέµβαση κήλης

α

Με απορροφήσιµα κλιπ σε σχήµα κοχλία από PDLLA.

300,00

25

7.500,00 €

9.225,00 €

Με κλιπς τιτανίου σε σχήµα ελικοειδές.

300,00

210

63.000,00 €

77.490,00 €

300,00

45

13.500,00 €

16.605,00 €

250,00

40

10.000,00 €

12.300,00 €

260,00

466

121.160,00 €

149.026,80 €

280,00

1117

312.760,00 €

384.694,80 €

380,00

320

121.600,00 €

149.568,00 €

β
γ
δ
21

α

β
γ

22

Με απορροφήσιµα κλιπς σε σχήµα βίδας, µε πτερύγια στήριξης και
οπτική επιβεβαίωση ορθής τοποθέτησης.
Με κλιπς σε σχήµα Π επαναφορτιζόµενα
Εργαλεία ευθείας συρραφής-διατοµής-αναστόµωσης ιστών.
Ενδοσκοπικό εργαλείο ευθείας συρραφής, διατοµής και
αναστόµωσης, µε τουλάχιστον 10 θέσεις άρθρωσης το οποίο
µπορεί να δεχθεί ευθείες και αρθρούµενες κεφαλές, µε διαφορετικό
ύψος κλιπ σε κάθε γραµµή συρραφής, σε µεγέθη συρραφής 30mm,
45mm και 60mm, µε νέα κοπτική λάµα σε κάθε επαναφόρτιση
Ανταλλακτικές κασέτες, εφοδιασµένες µε λάµα, για όλα τα
παραπάνω εργαλεία.
Ανταλλακτικές κασέτες, εφοδιασµένες µε λάµα, για όλα τα
παραπάνω εργαλεία µε διαφορετικό ύψος κλιπ σε κάθε γραµµή
συρραφής.

Ευθύγραµµοι και ευκαµπτοι επαναφορτιζόµενοι κοπτορράπτεςες
µεγέθους 28cm ,µήκους συρραφής -διατοµής 45 και 60mm,
διαµέτρου 12 mm, µε ενσωµατωµένη λάµα στο στέλεχος τους
εργαλείου από ανοξείδωτο ατσάλι 440. Να δέχεται κασσέτες µε
κλιπς από τιτάνιο, για αγγειακούς ιστούς, λεπτούς, ενδιάµεσους και
340,00
627
213.180,00 €
262.211,40 €
παχείς ιστούς . Εργονοµικό σχεδιασµό της λαβής για χρήση µε το
ένα χέρι και µηχανισµό αυτόµατης και χειροκίνητης επαναφοράς
της κοπτικής λάµας. Ο µηχανισµός πυροδότησης να εκτελείται σε 4
στάδια.
Ανταλλακτικές κασσέτες µε έξι γραµµές συρραφής χωρίς κοπτική λάµα , για τα εργαλεία της παραγράφου 20 µε ύψος συγκλείσεως κλιπ
στα:
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α

1 mm

β

1,5mm

280,00

613

171.640,00 €

211.117,20 €

γ

1,8mm

280,00

924

258.720,00 €

318.225,60 €

δ

2 mm

280,00

394

110.320,00 €

135.693,60 €

480,00

131

62.880,00 €

77.342,40 €

480,00

118

56.640,00 €

69.667,20 €

480,00

10

4.800,00 €

5.904,00 €

160,00

29

4.640,00 €

5.707,20 €

300,00

11

3.300,00 €

4.059,00 €

23

24
25
26
27
28

280,00

Σετ αιµορροϊδεκτοµής που αποτελείται από έναν ειδικό ευθύ
κυκλικό αναστοµωτήρα µεγέθους 33mm, µη αποσπώµενης
κεφαλής, µεγάλου αποθηκευτικού χώρου µε κατάλληλη διαβάθµιση
βάθους εφαρµογής, µε κλίπς από τιτάνιο και δυνατότητα σύγκλεισης
κλιπ από 0,75-1.5mm, µε µηχανισµό ελέγχου της πυροδότησης,
από έναν κυκλικό διαστολέα πρωκτού ,ένα πρωκτοσκόπιο
περίπαρσης και ένα σταθεροποιητή ράµµατος µήκους 10cm .
Σετ αιµορροιδοπηξίας που να αποτελείται από ευθύ κυκλικό
αναστοµωτήρα µεγέθους 33mm, αποσπώµενη κεφαλή και ισχυρά
κλιπ ορθογώνιας διατοµής.
Σετ αιµορροιδεκτοµής που να αποτελείται από ευθύ κυκλικό
αναστοµωτήρα µεγέθους 32mm-34mm.
Αυτόµατο εργαλείο συρραφής απονεύρωσης µε περιστρεφόµενη
κεφαλή (µε κλιπς από ατσάλι)
Συρραπτικά εργαλεία µε απορροφήσιµους αγκτήρες κλιπς µήκους
55mm και 75mm.
∆ιαπρωκτική αιµοραιδική απαγγείωση µε υπερήχους PHD

253

70.840,00 €

87.133,20 €

600,00
35
21.000,00 €
25.830,00 €
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 1.Σε όλα τα εργαλεία να περιλαµβάνεται το φυλλάδιο οδηγιών του κατασκευαστή οίκου µεταφρασµένο στα ελληνικά . 2.Τα
εργαλεία να έρχονται αποστειρωµένα και στη συσκευασία να αναγράφεται η ένδειξη CE Mark . Απαιτούνται τουλάχιστον δύο κλινικές
µελέτες από αναγνωρισµένα κέντρα δηµοσιευµένα σε έγκριτα περιοδικά για το κάθε είδος και έγκριση FDA διότι η έγκριση αυτή
συµπεριλαµβάνει και κλινική αξιολόγηση. 3.H Ηµεροµηνία λήξεως των εργαλείων να είναι άνω των 3 ετών. 4.Λόγος απόρριψης θα
αποτελεί το αποτέλεσµα µετά από χρήση στο χειρουργείο ή σε προσοµοίωση χειρουργείου. 5.Κατάλογος πελατών (Nοσοκοµεία που
προµηθεύονται τα είδη) ). 6. Υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής όπου θα δηλώνεται το εργοστάσιο και η χώρα
κατασκευής του συρραπτικού και το εργοστάσιο και η χώρα συσκευασίας και διανοµής (σε περίπτωση που είναι διαφορετικά).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ

1.

Αιµοστατικό ψαλίδι υπερήχων µε δυνατότητα αιµόστασης αγγείων διαµέτρου 5 mm,µε ενσωµατωµένο Hand Activation .Να διαθέτει κυρτή
λεπίδα τιτανίου µήκους 15mm, µε επιµήκη παλµική κίνηση σε συχνότητα 55,5kHz
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Μήκους 14cm,διαµέτρου 5 mm και µε δυνατότητα περιστροφής 360
µοιρών.
Μήκους 23cm ,διαµέτρου 5 mm και µε δυνατότητα περιστροφής 360
µοιρών.
Μήκους 36cm,διαµέτρου 5 mm και µε δυνατότητα περιστροφής 360
µοιρών.
Αιµοστατικό ψαλίδι υπερήχων λαπαροσκοπικής επέµβασης για
βαριατρικές επεµβάσεις, µε στυλεό διαµέτρου 5 mm, µεγαλύτερου
µήκους 45cm, και δυνατότητα περιστροφής 360 µοιρών (χωρίς την
ανάγκη χρήσης προσαρµογέα). ∆ιαθέτει κυρτή λεπίδα τιτανίου,
µήκους 15mm, άνοιγµα σιαγόνων 11mm, η οποία πάλλεται µε
επιµήκη κίνηση σε συχνότητα 55,5 KHz.
Μήκους 9 cm, µε στυλεό από αλουµίνιο , λεπίδα που να βρίσκεται
στο πάνω µέρος του εργαλείου και ενσωµατωµένο κλειδί ασφαλείας
.
Μήκους 17 cm, µε στυλεό από αλουµίνιο , λεπίδα που να
βρίσκεται στο πάνω µέρος του εργαλείου και ενσωµατωµένο κλειδί
ασφαλείας .
Καλώδια σύνδεσης µε τη διαθερµία υπερήχων, µε µηχανισµό
πιεζοηλεκτρικών κεραµικών, µε δυνατότητα παραγωγής µηχανικού
παλµού σε συχνότητα 55,5 kHz, συµβατά µε τα παραπάνω
εργαλεία υπερήχων.
Αιµοστατικά εργαλεία µε ρυθµιζόµενο µήκος στυλεού έως 8cm,
διαµέτρου 5mm, µε λεπίδα σχήµατος αιχµηρού άγκιστρου
αποκόλλησης ή κυρτού άκρου αποκόλλησης, µε ενσωµατωµένο
hand activation, δυνατότητα περιστροφής 360 µοιρών, µε επιµήκη
παλµική κίνηση σε 50-60 KHz και µε κλειδί ασφαλείας.
Χειρολαβές µε πιεζοηλεκτρικούς κρυστάλλους (7 ή 8 ή 16) για τα
εργαλεία της παραγράφου 1 και 2 .
∆ιπολική λαβίδα αιµόστασης-διατοµής αγγείων έως 7mm. Να έχει
διάµετρο 12mm και µήκος 22cm. Να διαθέτει κυρτό άκρο µήκους
40mm και ενσωµατωµένη λάµα η οποιά θα προωθείται από τον
χρήστη µόνο όταν έχει πατηθεί πλήρως το κουµπί
ενεργοποίησης/απασφάλισης. Να διαθέτει ειδικό υλικό που
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λειτουργεί ως θερµικός διακόπτης.
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Αιµοστατικές λαβίδες για το αυτοελεγχόµενο σύστηµα ηλεκτροθερµικής συγκόλλησης αγγείων διατοµής µέχρι 7mm, µε
αυτόµατη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης σε 2-4sec και κλείδωµα χειρολαβής:
∆ιάµετρος λαβίδας 5mm µε ενσωµατωµένη κοπτική λάµα, µε κοντό
στυλεό 20cm, περιστρεφόµενη κατά 159 µοίρες, ενσωµατωµένο
678,00
49
33.222,00 €
καλώδιο και κλείδωµα χειρολαβής. Να διαθέτει ξεχωριστή µηχανική
σκανδάλη κοπής.
∆ιάµετρος λαβίδας 5mm µε ενσωµατωµένη κοπτική λάµα, µε µακρύ
στυλεό 37cm, περιστρεφόµενη κατά 159 µοίρες, ενσωµατωµένο
678,00
258
174.924,00 €
καλώδιο και κλείδωµα χειρολαβής. Να διαθέτει ξεχωριστή µηχανική
σκανδάλη κοπής.
∆ιάµετρος λαβίδας 10mm µε ενσωµατωµένη κοπτική λάµα, µε κοντό
στυλεό 20cm, περιστρεφόµενη κατά 359 µοίρες, ενσωµατωµένο
καλώδιο και κλείδωµα χειρολαβής. Να διαθέτει ξεχωριστή µηχανική
σκανδάλη κοπής.

40.863,06 €

215.156,52 €

678,00

575

389.850,00 €

479.515,50 €

∆ιάµετρος λαβίδας 10mm µε ενσωµατωµένη κοπτική λάµα, µε
µακρύ στυλεό 37cm, περιστρεφόµενη κατά 359 µοίρες,
ενσωµατωµένο καλώδιο και κλείδωµα χειρολαβής. Να διαθέτει
ξεχωριστή µηχανική σκανδάλη κοπής.
Λαβίδα σχήµατος ψαλιδιού, 16.5cm και µε ενσωµατωµένο καλώδιο,
για επεµβάσεις θυρεοειδούς.

678,00

103

69.834,00 €

85.895,82 €

578,00

96

55.488,00 €

68.250,24 €

Ηλεκτρόδιο µίας χρήσεως, µε ενσωµατωµένο καλώδιο, για χρήση
µε λαβίδα πολλαπλών χρήσεων.

400,00

65

26.000,00 €

31.980,00 €

678,00

40

27.120,00 €

33.357,60 €

778,00

160

124.480,00 €

153.110,40 €

∆ιάµετρος λαβίδας 5mm µε ενσωµατωµένη κοπτική λάµα,
ενεργοποιούµενη από την χειρολαβή και δυνατότητα διαχωρισµού
και αποκόλλησης ιστών. Να διαθέτει ξεχωριστή µηχανική σκανδάλη
κοπής και ενσωµατωµένο µονοπολικό ηλεκτρόδιο.
Με ενσωµατωµένη κοπτική λάµα, ενεργοποιούµενες από την
χειρολαβή, κυρτούς σιαγώνες µήκους κοπής 34mm & µήκος
στυλεού 18cm, και κλείδωµα χειρολαβής. Να διαθέτει ξεχωριστή
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µηχανική σκανδάλη κοπής.
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Λαβίδα σχήµατος ψαλιδιού κατάλληλη για επεµβάσεις θυρεοειδή, µε
ενεργοποίηση από το χέρι, ενσωµατωµένη κοπτική λάµα και
ξεχωριστή σκανδάλη µηχανικής κοπής
Λαπαροσκοπική λαβίδα ηλεκτροθερµικής συγκόλλησης και
διατοµής αγγείων έως και 7 ΜΜ, µε αυτόµατη ολοκλήρωση του
κύκλου απολίνωσης, χειροδιακόπτη, κλείδωµα χειρολαβής και
ξεχωριστή σκανδάλη µηχανικής κοπής, µε ευθείς σιαγώνες 19,5mm
ατραυµατικού άκρου, µήκους 37cm και διαµέτρου 5mm
∆ιπολική διαθερµία µε αναρρόφηση-καυτηρίαση&µονοπολική
εύκαµπτη αµυγδαλεκτοµής-αδενοτοµής µίας χρήσης µονωµένη
πλην του άκρου µε οπή εκτόνωσης της αναρρόφησης να συνδέεται
µε υπάρχουσες στο χειρουργείο
Set: Στυλεός διαθερµίας µιας χρήσης µε τρία κοµβία ελέγχου α)
κοπής, β) αιµόστασης και γ) διαχωρισµού ιστών µε αιµόσταση. Να
διαθέτει ολισθαίνων ρυθµιστή αλλαγής ισχύς από το
αποστειρωµένο πεδίο & Πλάκα γείωσης ενηλίκων µε
ενσωµατωµένο καλώδιο, διπλή επιφάνεια και ειδική ασφάλεια
συστήµατος REM, η οποία σε περίπτωση κακής επαφής να
ενηµερώνει τη διαθερµία να διακόπτει τη λειτουργία της για να
αποφεύγονται τα εγκαύµατα.
Αιµοστατικές λαβίδες υπερήχων διατοµής και αιµόστασης αγγείων,
µέσω πιεζοηλεκτρικών κρυστάλλων, διαµέτρου 5mm, µε άκρα
τιτανίου και παράλληλο κλείσιµο των σιαγόνων. Να µπορούν να
λειτουργούν σε 10 διαφορετικές ρυθµίσεις ισχύος και σε συχνότητα
55,5kHz: Μήκους 38cm, µε δυνατότητα περιστροφής 360 µοιρών
και ενσωµατωµένο κλειδί ασφαλείας.
Αιµοστατικό ψαλίδι υπερήχων µε διάµετρο 5 mm, συχνότητας 36-60
kHz, µε δυνατότητα τοµής/απολίνωσης αγγείων διαµέτρου
τουλάχιστον 5mm
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ :1.Σε όλα τα εργαλεία επι ποινή απόρριψης, να περιλαµβάνεται το πρωτότυπο φυλλάδιο οδηγιών του κατασκευαστή οίκου
µεταφρασµένο στα ελληνικά . 2.Τα εργαλεία να έρχονται αποστειρωµένα και στη συσκευασία να αναγράφεται η ένδειξη CE Mark .
Απαιτούνται τουλάχιστον δύο κλινικές µελέτες από αναγνωρισµένα κέντρα, δηµοσιευµένα σε έγκριτα περιοδικά για το κάθε είδος και
έγκριση FDA διότι η έγκριση αυτή συµπεριλαµβάνει και κλινική αξιολόγηση. 3.H Ηµεροµηνία λήξεως των εργαλείων να είναι άνω των 3
ετών. 4.Λόγος απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσµα µετά από χρήση στο χειρουργείο ή σε προσοµοίωση χειρουργείου. 5.Κατάλογος
πελατών (Νοσοκοµεία που προµηθεύονται το κάθε είδος) 6. Υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής όπου θα
δηλώνεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής της συσκευής και το εργοστάσιο και η χώρα συσκευασίας και διανοµής (σε περίπτωση
που είναι διαφορετικά).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ
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2

3
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Τροκάρ µε αιχµηρό άκρο σχήµατος V 5mm, 5-11mm, 5-12mm. Να
διαθέτει ατραυµατική ασπίδα ασφαλείας που να καλύπτει πλήρως
το κόπτον άκρο, ενσωµατωµένο µετατροπέα, εγκάρσιες αύλακας
σταθεροποίησης, διπλή εσωτερική βαλβίδα αεροστεγανότητας για
δυνατότητα εξαγωγής παρασκευάσµατος χωρίς απώλεια
πνευµοπεριτοναίου, αδιαφανής κάνουλα και CO2 τρίων δρόµων.
Τροκάρ µε νυστεροειδές αιχµηρό άκρο διαµέτρου 5mm, 5/11mm,
5/12mm, διαφανές, διπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας, µε
ενσωµατωµένο απορροφητικό σπόγγο που συλλέγει τα υγρά κατά
την εναλλαγή εργαλείων.
Τροκάρ διαµέτρου 5mm, 5/11mm, 5/12mm µε ενσωµατωµένο
µετατροπέα, ασπίδα ασφαλείας. Να διαθέτει τη δυνατότητα
σταθεροποίησης στα κοιλιακά τοιχώµατα.
Τροκάρ µε πυραµοειδές αιχµηρό άκρο διαµέτρου 10-15mm. Να
διαθέτει ατραυµατική ασπίδα ασφαλείας που να καλύπτει πλήρως
το κόπτον άκρο, ενσωµατωµένο µετατροπέα, εγκάρσιες αύλακες
σταθεροποίησης, διπλή εσωτερική βαλβίδα αεροστεγανότητας για
δυνατότητα εξαγωγής παρασκευάσµατος χωρίς απώλεια
πνευµοπεριτοναίου.
Λαπαροσκοπική λαβίδα συλληψης 5mm ισχυρή, µε πλήρως
µονωµένο περιστρεφόµενο στυλεό κατά 360°. Οι λαβίδες αυτές να
φέρουν µηχανισµό κλειδώµατος των σιαγόνων. Μήκους 31cm.
Λαπαροσκοπικό κυρτό ψαλίδι 5 mm, µε υποδοχή µονοπολικής
διαθερµίας, µε πλήρως µονωµένο και περιστρεφόµενο στυλεό κατά
360°. Μήκους 31cm.
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Λαπαροσκοπικό κυρτό dissecter 5 mm, µε υποδοχή µονοπολικής
διαθερµίας, µε πλήρως µονωµένο περιστρεφόµενο στυλεό κατά
360°. Μήκους 31cm.
Αυτόµατα ενδοσκοπικά εργαλεία απολίνωσης αγγείων,
εφοδιασµένα µε 20 κλιπ τιτανίου κυκλικής διατοµής, µεγέθους
µεσαία/µεγάλα, µε διάµετρο στειλεού 10mm, µε ένα στάδιο
πυροδότησης και αυτόµατης φόρτωσης του κλιπ µε την επαναφορά
της σκανδάλης. Nα διαθέτει παράθυρο ένδειξης των τελευταίων
κλιπ και να υπάρχει η δυνατότητα το εργαλείο να εξέρχεται απο τα
τροκάρ καθώς θα έχει τοποθετηµένο κλιπ εντός των σιαγόνων του.
Αυτόµατα ενδοσκοπικά εργαλεία απολίνωσης αγγείων,
εφοδιασµένα µε 20 κλιπ τιτανίου κυκλικής διατοµής, µεγέθους
µεγάλα, µε διάµετρο στειλεού 12mm, µε ένα στάδιο πυροδότησης
και αυτόµατης φόρτωσης του κλιπ µε την επαναφορά της
σκανδάλης. Nα διαθέτει παράθυρο ένδειξης των τελευταίων κλιπ και
να υπάρχει η δυνατότητα το εργαλείο να εξέρχεται απο τα τροκάρ
καθώς θα έχει τοποθετηµένο κλιπ εντός των σιαγόνων του.
Αυτόµατα ενδοσκοπικά εργαλεία απολίνωσης αγγείων µε
περιστρεφόµενο στειλεό, εφοδιασµένα µε τουλάχιστον 15 κλιπ
τιτανίου κυκλικής διατοµής, µεγέθους µεσαία/µεγάλα, µε διάµετρο
στειλεού 5mm, µε επιλογή ενός ή δύο σταδίων πυροδότησης και
φόρτωσης του κλιπ και µηχανισµό ασφαλούς συγκράτησης του κλιπ
στις σιαγόνες του εργαλείου και επάνω στο αγγείο. Το µήκος
κλειστού κλιπ να είναι τουλάχιστον 8mm. Τέλος να διαθέτει
παράθυρο ένδειξης των τελευταίων κλιπ.
Αυτόµατα ενδοσκοπικά εργαλεία απολίνωσης αγγείων,
εφοδιασµένα µε 20 κλιπ τιτανίου κυκλικής διατοµής, µεγέθους ML µε
διάµετρο στειλεού 10mm.
Ενδοσκοπικός σάκος περισυλλογής, διαµέτρου 10/11mm, µε δύο
στάδια λειτουργίας, ατραυµατικό µηχανισµό κλεισίµατος του σάκου,
ανθεκτικού υλικού για αποφυγή διαρροών και χωρητικότητας
τουλάχιστον 220ml.
Ενδοσκοπικός σάκκος αφαίρεσης παρασκευάσµατος,
χωρητικότητας τουλάχιστον 190cc και στειλεό εφαρµογής διαµέτρου
10mm.
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Σύστηµα πλύσης-έκπλυσης-διαθερµίας αποτελούµενο από µία λαβή
και έναν στυλεό. Οι λαβές να είναι πιστολοειδείς και στυλοειδείς, να
φέρουν την δυνατότητα ενεργοποίησης της διαθερµίας από το χέρι
και το πόδι, να είναι συµβατές µε όλους τους τύπους συσκευών
ηλεκτροδιαθερµίας και πλύσης αναρρόφησης και να διαθέτουν δεξί
κοµβίο αναρρόφησης.
Εργαλείο ανοιχτής διέλευσης µε µηχανισµό ίριδας για χρήση σε
λαπαρασκοπικά υποβοηθούµενες επεµβάσεις, µε δυνατότητα
απεγκλωβισµού του χεριού χωρίς την ανάγκη εξαγωγής του
εργαλείου από το σηµείο τοποθέτησης, να αποτελείται από δύο
µέρη, ένα στεγανωτικό πώµα και ένα στεγανωτικό δακτύλιο. Ο
δακτύλιος να διατίθεται σε τρεις διαστάσεις (µικρό-µεγάλο-µεσαίο)
για διαφορετικά πάχη κοιλιακού τοιχώµατος και η συσκευασία να
περιλαµβάνει και συνοδά εξαρτήµατα. ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
Σετ τοποθέτησης Γαστρικού ∆ακτυλίου που να περιλαµβάνει: Ένα
τροκάρ άµεσης όρασης, διαφανές, µε µηχανισµό ασφάλισης της
οπτικής µε δυνατότητα διάνοιξης του ιστού µε πλαστικά
πτερύγια χωρίς κοπτική λάµα µε ενσωµατωµένο µειωτήρα
διαµέτρου 5/15mm, σταθεροποιητή και σύστηµα απορρόφησης
κοιλιακών υγρών (απορροφητικός σπόγγος) κατα την εναλλαγή των
εργαλείων. Ενα dissecteur, ένα τροκάρ άµεσης όρασης 11mm και
ενα γαστρικό σωλήνα προσδιορισµού διαµετρήµατος στοµάχου,
διαµέτρου 12,7mm και µήκους 745mm ασύµµετρος 180 µοίρες.
Γαστρικός δακτύλιος, από ελαστική ταινία µε µνήµη περιορισµού
του θόλου του στοµάχου µαλακή από σιλικόνη, µε µεγάλο µπαλόνι
11cm υψηλής χωρητικότητας 11ml και χαµηλής πίεσης,
ακτινοσκιερή, µε αυτόµατο κλείσιµο ασφαλείας χωρίς τη χρήση
ραµµάτων, µε δυνατότητα κάλυψης 360ο του στοµαχικού
τοιχώµατος, µε διαφανή σωλήνωση, µε προσαρτηµένο ταχείας
εφαρµογής υποδοχέα έγχυσης σε ενα τύπο από PEEK (polyether
ether ketone) για εφαρµογή του υποδοχέα χωρίς ράµµατα µε ειδικό
καθηλωτικό (περιλαµβάνετε στην συσκευασία). Τρία τεµάχια ράµµα
mersild 2/0, 26mm, στρογγυλή βελόνα 1/2 κύκλου
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Σετ κάθετης γαστρεκτοµής “sleeve” που να περιλαµβάνει: Ενα
τροκάρ διαµέτρου 5/12mm, άµεσης όρασης, διαφανές, χωρίς
κοπτική λάµα, µε ενσωµατωµένο απορροφητικό σπόγγο που
συλλέγει τα υγρά κατά την εναλλαγή εργαλείων. Ένα ενδοσκοπικό
εργαλείο διατοµής/αναστόµωσης, εύκαµπτου στειλεού, µεγέθους
60mm διαµέτρου 12mm, µε ενσωµατωµένη λάµα στο στέλεχος του
εργαλείου από ανοξείδωτο ατσάλι 440 και άρθρωση κεφαλής 45ο
εκατέρωθεν. Να δέχεται κασέτες µε κλιπς τιτανίου για αγγειακούς µε
κλείσιµο του κλιπ στο 1mm, για λεπτούς ιστούς µε κλείσιµο του κλιπ
στα 1,5mm, για ενδιάµεσου πάχους ιστούς µε κλείσιµο του κλιπ στα
1,8mm για καλύτερη αιµόσταση και για παχείς ιστούς µε κλείσιµο
του κλιπ στα 2mm. Ο µηχανισµός πυροδότησης και επαναφοράς
της λάµας να διαιρείται σε τέσσερα στάδια. ∆ύο ανταλλακτικές
κασέτες πράσινου χρώµατος και πέντε ανταλλακτικές κασέτες
µπλε χρώµατος. Ένα αιµοστατικό ψαλίδι υπερήχων
λαπαροσκοπικής επέµβασης, µε στειλεό διαµέτρου 5mm, µήκους
36cm και δυνατότητα αιµόστασης αγγείων διαµέτρου έως 5mm. Να
διαθέτει λεπίδα τιτανίου κυρτού άκρου, δυνατότητα περιστροφής
360 µοιρών (χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρµογέα) &
ενεργοποίηση από το χέρι (hand activation).
Σετ γαστρικής παράκαµψης “by pass” που να περιλαµβάνει: Ενα
τροκάρ άµεσης όρασης χαµηλού προφίλ, διαφανή µε µηχανισµό
ασφάλισης της οπτικής, µε δυνατότητα διάνοιξης του ιστού µε
πλαστικά πτερύγια, χωρίς κοπτική λάµα, µε ενσωµατωµένο
απορροφητικό σπόγγο που συλλέγει τα υγρά κατά την εναλλαγή
εργαλείων, µε βαλβίδα αέρος, µε µηχανισµό διατήρησης του
στειλεού στη κάνουλα, µε στειλοειδή ή πιστολοειδή λαβή µε
ενσωµατωµένο µειωτήρα µε δυνατότητα αφαίρεσης αυτού και δύο
θέσεις σταθεροποίησης διαµέσου ράµµατος, διαµέτρου 5/12mm
.Ένα ενδοσκοπικό εργαλείο διατοµής/αναστόµωσης, εύκαµπτου
στειλεού, µεγέθους 60mm διαµέτρου 12mm, για όλες τις κασέτες, µε
ενσωµατωµένη λάµα στο στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο
ατσάλι 440 και άρθρωση κεφαλής 45ο εκατέρωθεν. Να δέχεται
κασέτες µε κλιπ τιτανίου για αγγειακούς µε κλείσιµο του κλιπ στο
1mm, για λεπτούς ιστούς µε κλείσιµο του κλιπ στα 1,5mm, για
ενδιάµεσου πάχους ιστούς µε κλείσιµο του κλιπ στα 1,8mm για
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καλύτερη αιµόσταση και για παχείς ιστούς µε κλείσιµο του κλιπ στα
2mm. Εργονοµικό σχεδιασµό της λαβής και της άρθρωσης για
χρήση µε το ένα χέρι και µηχανισµό αυτόµατης και χειροκίνητης
επαναφοράς της κοπτικής λάµας. Ο µηχανισµός πυροδότησης και
επαναφοράς της λάµας να διαιρείται σε τέσσερα στάδια. Πέντε
ανταλλακτικές κασέτες, χρώµατος χρυσού χωρίς ενσωµατωµένη
κοπτική λάµα, µεγέθους 60mm, για ενδιάµεσους & παχείς ιστούς,
δύο ανταλλακτικές κασέτες χρώµατος λευκού. Ένα αιµοστατικό
ψαλίδι υπερήχων λαπαροσκοπικής επέµβασης, µε στειλεό
διαµέτρου 5mm, µήκους 36cm και δυνατότητα αιµόστασης αγγείων
διαµέτρου, έως 5mm. Να διαθέτει λεπίδα τιτανίου κυρτού άκρου,
δυνατότητα περιστροφής 360 µοιρών (χωρίς την ανάγκη χρήσης
προσαρµογέα) & ενεργοποίηση από το χέρι (hand activation).
Τροκάρ για ανοιχτή λαπαροσκοπική τεχνική τύπου HASSON, µίας
χρήσεως για είσοδο στην περιτοναϊκή κοιλότητα υπό άµεση όραση
δια του λαπαροσκοπίου µε πιστολοειδή λαβή και µεταλλικό κόπτον
άκρο.

120,00

280

33.600,00 €

41.328,00 €
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Τροκάρ εξωπεριτοναϊκής εφαρµογής µε µπαλόνι άµεσης όρασης για
δηµιουργία χώρου και hasson εργασίας για εξωπεριτοναϊκή
αµφοτερόπλευρη εφαρµογή.

250,00

45

11.250,00 €

13.837,50 €
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Τροκάρ εξωπεριτοναϊκής εφαρµογής µε µπαλόνι άµεσης όρασης για
δηµιουργία χώρου και hasson εργασίας για εξωπεριτοναϊκή
ετερόπλευρη εφαρµογή.

250,00

45

11.250,00 €

13.837,50 €

850,00

13

11.050,00 €

13.591,50 €

850,00

15

12.750,00 €

15.682,50 €
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Σετ προχωρηµένης λαπαροσκοπικής χειρουργικής SILS µιας τοµής.
Να διαθέτει µία αφρώδη εύκαµπτη πύλη εισόδου επιδεχόµενη 3
τροκάρ 5mm και 1 τροκάρ 12mm. Na συµπεριλαµβάνει 1
ενδοσκοπικό κλιπ 5mm λειτουργίας 2 φάσεων (φόρτισηςπυροδότησης), 1 ενδοσκοπικό ψαλίδι αρθρούµενο, 1 ενδοσκοπικό
ντισεκτέρ αρθρούµενο , 1 λαβίδα σύλληψης αρθρούµενη, και ένα
σάκκο σύλληψης παρασκευάσµατος.
Σύστηµα προχωρηµένης λαπαροσκοπικής χειρουργικής SILS µιας
τοµής. Να διαθέτει µία αφρώδης εύκαµπτη πύλη εισόδου
επιδεχόµενη 3 τροκάρ 5mm, 1 τροκάρ 12mm και ενσωµατωµένο
εισαγωγέα αερίου.
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Σετ λαπαροσκοπικής σιγµοειδεκτοµής αποτελούµενο από: ένα
τροκάρ 12mm µε µηχανισµό απορρόφησης των κοιλιακών υγρών,
ένα ψαλίδι υπερήχων 5mm µε κυρτή λεπίδα, έναν ενδοσκοπικό
κοπτορράπτη 12mm µε δύο χειρολαβές, µια κασέτα για αγγεία, δύο
κασέτες για λεπτούς ιστούς και ένας κυκλικός αναστοµωτήρας
29mm µε µαύρο στυλεό και ύψος ανοιχτού κλιπ 5.5mm
SET Λαπαροσκοπικής σιγµοειδεκτοµής αποτελούµενο από: ένα
τροκάρ 12mm µε πιστολοειδή λαβή και κοπτική λάµα, µία λαβίδα
ηλεκτροθερµικής συγκόλλησης αγγείων 10mm µίας χρήσεως µε
αυτόµατη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης, ένα ενδοσκοπικό
κοπτοράπτη 12mm µε µία χειρολαβή, µία αγγειακή κασέτα, δύο
κασέτες για κανονικούς ιστούς και ένα κυκλικό αναστοµωτήρα
31mm µε ανακλινόµενη κεφαλή, µία χειρολαβή και κλιπς
ορθογώνιας διατοµής
Αυτόµατο ενδοσκοπικό εργαλείο 10mm µίας χρήσεως για
τοποθέτηση κλιπ απολινώσεων τιτανίου, µε δύο στάδια λειτουργίας
(φόρτισης και τοποθέτησης του κλιπ) για αποφυγή ανεξέλεγκτης
διατοµής στοιχείων, µε δυνατότητα καθήλωσης καθετήρα
χολαγγειογραφίας, µε σχεδιασµό ασφαλούς σύγκλισης του κλιπ και
µηχανισµού µπλοκαρίσµατος όταν αυτό αδειάσει. Μεσαίο
Αυτόµατο ενδοσκοπικό εργαλείο 10mm µίας χρήσεως για
τοποθέτηση κλιπ απολινώσεων τιτανίου, µε δύο στάδια λειτουργίας
(φόρτισης και τοποθέτησης του κλιπ) για αποφυγή ανεξέλεγκτης
διατοµής στοιχείων, µε δυνατότητα καθήλωσης καθετήρα
χολαγγειογραφίας, µε σχεδιασµό ασφαλούς σύγκλισης του κλιπ και
µηχανισµού µπλοκαρίσµατος όταν αυτό αδειάσει. Μεσαίο- µεγάλο
Αυτόµατο ενδοσκοπικό εργαλείο 10mm µίας χρήσεως για
τοποθέτηση κλιπ απολινώσεων τιτανίου, µε δύο στάδια λειτουργίας
(φόρτισης και τοποθέτησης του κλιπ) για αποφυγή ανεξέλεγκτης
διατοµής στοιχείων, µε δυνατότητα καθήλωσης καθετήρα
χολαγγειογραφίας, µε σχεδιασµό ασφαλούς σύγκλισης του κλιπ και
µηχανισµού µπλοκαρίσµατος όταν αυτό αδειάσει. Μεγάλο
Λαβίδα απώθησης ήπατος µεγάλης επιφάνειας 12mm µε επικάλυψη
πολυεστέρα
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Εργαλεία πλύσης – αναρρόφησης µε διαθερµία HOOK 5mm µε
σωλήνες σύνδεσης, τα εργαλεία να είναι 34cm, να λειτουργούν µε
σύστηµα βαρύτητας και να είναι προσυναρµολογηµένα και έτοιµα
προς χρήση.
Σύστηµα πλύσης για λαπαροσκοπικές επεµβάσεις που λειτουργεί
µε µπαταρίες, αθόρυβη και εύκολη στην χρήση, µίας χρήσης. Ο
ρυθµός ροής της αντλίας θα πρέπει να διατηρείται σταθερός καθ’
όλη την διάρκεια της επέµβασης και να είναι 2700 ml/min. Το
σύστηµα να προσαρµόζεται πάνω σε στατώ, εύκολα και γρήγορα.
Θα πρέπει να διαθέτει τη λειτουργία της πλύσης στο πίσω µέρος
της τροµπέτας για την ελαχιστοποίηση δηµιουργίας θρόµβου, και
τον αυτό-καθαρισµό της. Να παρέχει ακριβή γραµµικό έλεγχο της
ροής πλύσης και αναρρόφησης µέσω των κοµβίων της χειρολαβής.
Να µπορεί να αντιστραφεί για χρήση από αριστερόχειρες. Να
διαθέτει σύστηµα εύκολης και γρήγορης σύνδεσης – αποσύνδεσης
των λαπαροσκοπικών probe. Στο πίσω µέρος της τροµπέτας να
δύναται να συνδεθούν τα ηλεκτρόδια. Η τροµπέτα να αναρροφά
αυτόµατα τον καπνό από το σηµείο προέλευσής του και είναι
διάφανη.
Εργαλεία πλύσης-αναρρόφησης διαµέτρου 5mm µε σωλήνες
σύνδεσης. Να λειτουργούν µε σύστηµα βαρύτητας
Ενδοσκοπικός σάκος συλλήψεως παρασκευασµάτων, µε ένδειξη
κατεύθυνσης ανοίγµατος του σάκου ενδοκοιλιακά, ράµµα
περίπαρσης µε δακτύλιο κοπής, πλήρες περιµετρικό µεταλλικό
έλασµα ανοίγµατος και σταθεροποίησης, χωρητικότητας 190cc µε
στυλεό εφαρµογής διαµέτρου 10mm και χωρητικότητας 1500cc και
στυλεό εφαρµογής διαµέτρου 15mm
Ενδοσκοπικοί βρόγχοι απολίνωσης απορροφήσιµοι και µη
µεγέθους 2-0 και 0.
Άκµωνας διαµέτρου 21mm και 25mm µε προανάκλιση και
ενσωµατωµένο καθετήρα για διαστοµατική χρηση. Συµβατός µε τα
εργαλεία κυκλικής αναστόµωσης που διαθέτουν κλιπς ορθογώνιας
διατοµής.
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Συρραπτικά κήλης για λαπαροσκοπικές επεµβάσεις µε 30 ελικοειδή
κλιπ τιτανίου.
Συρραπτικά κήλης για λαπαροσκοπικές επεµβάσεις µε 20
απορροφήσιµα κλιπ σε σχήµα βίδας µε πτερύγια στήριξης και
οπτική επιβεβαίωση ορθής τοποθέτησης
Εργαλείο καθήλωσης πλέγµατος µε στυλεό διαµέτρου 5mm και
µήκος 36cm. Να περιλαµβάνει 25 απορροφήσιµα κλιπ (
πολυδιοξανόνη/ πολυγλακτίνη) σχήµατος διπλής άγκυρας µε δύο
σηµεία καθήλωσης για ασφαλέστερη συγκράτηση πλέγµατος.
Αναλώσιµο συρραπτικό εργαλείο κατάλληλο για καθήλωση
πλέγµατος και συρραφή τοιχωµάτων της κοιλιάς σε
λαπαροσκοπικές επεµβάσεις. Η συσκευή να είναι χαµηλού προφίλ
διαµέτρου 5mm µε λαβή σε σχήµα πιστολιού και να είναι
προφορτωµένη µε απορροφήσιµα κλιπ πολυλακτίδης (PDLLA) σε
µορφή βίδας χρώµατος µωβ για καλύτερη ευκρίνεια κατά την
διάρκεια της επέµβασης. Οι βίδες να απορροφούνται πλήρως µέσα
σε 12 µήνες από την ηµέρα εµφύτευσης, χωρίς να αφήνουν ίχνος
ξένου σώµατος στο ανθρώπινο σώµα. Οι βίδες να µην φέρουν
αιχµηρά σηµεία. Να διαθέτουν κούφιο πυρήνα σε όλους τους το
µήκος για ταχύτερη ινοβλαστική αντίδραση. Το µήκος της βίδας να
είναι συνολικά τουλάχιστον 6,7mm για καλύτερη στερέωση του
πλέγµατος σε σταθερούς ιστούς. Η διάµετρος της βίδας να είναι
4,2mm και σταθερή σε όλο της το µήκος. Το εργαλείο να έχει
ενσωµατωµένο χάρακα για διευκόλυνση της µέτρησης του
χάσµατος. Να προσφερθεί εργαλείο των 15 και 30 κλιπ.
Σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτοµής µίας χρήσεως, µε trocar µε
κόπτον άκρο µεταλλικό ή πλαστικό άκρο σχήµατος V δύο όψεων,
αδιαφανές, ενσωµατωµένο µετατροπέα, εγκάρσιες αύλακες
σταθεροποίησης και βαλβίδα αερίων 3 θέσεων που να αποτελείται
από α) 1 verres, β) 2 trocar 5mm, γ) 2 trocar 11mm, δ) 1 εργαλείο
απολίνωσης 10mm µεσαίου-µεγάλου µεγέθους µε δύο στάδια
λειτουργίας (φόρτισης και πυροδότησης του κλιπ), ε) 1 ντισεκτερ,
στ) 1 ψαλίδι, ζ) 2 λαβίδες συλλήψεως
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300,00

372

111.600,00 €

137.268,00 €

300,00

278

83.400,00 €

102.582,00 €

300,00

80

24.000,00 €

29.520,00 €

300,00

10

3.000,00 €

3.690,00 €

610,00

105

64.050,00 €

78.781,50 €
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Σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτοµής αποτελούµενο από: δύο
τροκάρ διαµέτρου 5mm, δύο τροκάρ 11mm, ένα κλιπ απολίνωσης
αγγείων µεσαίο/µεγάλο και µία βελόνα verres, δύο λαβίδες
σύλληψης, ένα ψαλίδι και ένα dissecteur. Τα τροκάρ να έχουν άκρο
σχήµατος νυστεριού και να διαθέτουν σύστηµα απορρόφησης των
κοιλιακών υγρών κατά την εναλλαγή των εργαλείων-οπτικής για
καλύτερη ευκρίνεια εικόνας (αποφυγή red spot).
Σετ λαπαροσκοπικής Sleeve Gastrectomy. Να περιλαµβάνει: 1
trocar Hasson 12mm µε πιστολοειδή λαβή και κοπτική λάµα, και
trocar µε αιχµηρό άκρο σχήµατος V δύο όψεων, αδιαφανές,
ενσωµατωµένο µετατροπέα, εγκάρσιες αύλακες σταθεροποίησης
και βαλβίδα αερίων 3 θέσεων στις παρακάτω διαµέτρους: 1 trocar
15mm, 2 trocar 5mm, 2 trocar 11mm, 2 λαβίδες σύλληψης, 1
πλύση-αναρρόφηση µε διαθερµία (Ηοοκ), 1 άγκιστρο ήπατος, 1
λαπαροσκοπική αιµοστατική λαβίδα µίας χρήσεως 10mm για
απολίνωση αγγείων έως 7mm µε κλείδωµα χειρολαβής και
αυτόµατη ολοκλήρωση κύκλου απολίνωσης, 1 ενδοσκοπικό
κοπτοράπτη, 6 κεφαλές 60mm για κανονικούς ιστούς και 2 κεφαλές
60mm για παχείς ιστούς.
Σετ λαπαροσκοπικής Gastric Bypass. Να περιλαµβάνει: 1 trocar
Hasson 12mm µε πιστολοειδή λαβή και κοπτική λάµα, 1 άγκιστρο
ήπατος, 1 λαπαροσκοπική αιµοστατική λαβίδα µίας χρήσεως 10mm
για απολίνωση αγγείων έως 7mm µε κλείδωµα χειρολαβής και
αυτόµατη ολοκλήρωση κύκλου απολίνωσης, 1 ενδοσκοπικό
κοπτοράπτη, 6 αρθρούµενες κεφαλές 60mm για κανονικούς ιστούς
µε νέα κοπτική λάµα σε κάθε επαναφόρτιση
Αντιθαµβωτικό λαπαροσκοπίου. Αποστειρωµένο σε συσκευασία
που περιαµβάνει ένα φιαλίδιο των 7ml και έναν αυτοκόλλητο
σπόγγο. Latex-free, κατάλληλο για όλες τις οπτικές.
Κάλυµµα κάµερας, κατασκευασµένο από Latex-free διάφανο
κάλυµµα σύµφωνα µε τα στάνταρ που διασφαλίζουν τη διατήρηση
της αποστείρωσης της κάµερας
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610,00

90

54.900,00 €

67.527,00 €

1.700,00

80

136.000,00 €

167.280,00 €

1.950,00

10

19.500,00 €

23.985,00 €

20,00

1460

29.200,00 €

35.916,00 €

20,00

300

6.000,00 €

7.380,00 €
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Λαπαροσκοπικό σύστηµα αεροστεγούς εισαγωγής της χειρός στην
κοιλιακή χώρα, για υποβοηθούµενη λαπαροσκοπική επέµβαση,
διαµέτρου 100mm. Να διαθέτει ειδικό δακτύλιο διαστολής (LATEX
FREE) και καπάκι επιφάνειας από GEL για διατήρηση του
πνευµοπεριτοναίου, χωρίς καµία απώλεια. Να επιτρέπει
απεριόριστες εισαγωγές και εξαγωγές της χειρός ενδοκοιλιακά,
καθώς και ταυτόχρονη εισαγωγή λαπαροσκοπικών εργαλείων.
∆ιαστολείς κοιλιακών τοιχωµάτων και προστασίας τραύµατος χωρίς
LATEX µιας χρήσης σε πέντε (5) µεγέθη Large. Να φέρουν δύο (2)
δακτυλίους στην µία πλευρά για εύκολη τοποθέτηση και ένα (1)
δακτύλιο στην άλλη χρωµατισµένο για ένδειξη του µέρους
εισαγωγής στην τοµή.
Σύστηµα trocar, µίας χρήσεως, κάνουλα και διαστολέας τυφλού
άκρου µε ακτινωτά διατασσόµενο κανάλι εισαγωγής, εντελώς
ατραυµατικό µε ενσωµατωµένο αυτόµατο µειωτήρα διαµέτρου 5mm,
5-11mm, 5-12mm, 5-15mm.
Τροκάρ θώρακος άκαµπτα µε ενσωµατωµένες σπείρες σε µεγέθη:
5.5mm, 10.5mm, 11.5mm, 15.5mm
Ειδική βελόνα πνευµοπεριτοναίου µίας χρήσεως, για χρήση µε τα
συστήµατα trocar που διέρχονται από ακτινωτά διατασσόµενο
κανάλι εισαγωγής σε µεγέθη: 120mm και 150mm
Λαπαροσκοπική λαβίδα συλληψης 5mm ατραυµατική, µε πλήρως
µονωµένο περιστρεφόµενο στυλεό κατά 360°. Οι λαβίδες αυτές να
φέρουν µηχανισµό κλειδώµατος των σιαγόνων. Μήκους 31cm.
Λαβίδα τύπου babcock 10mm
Λαβίδα τύπου d-valve για πνεύµονα
Σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτοµής µίας χρήσεως που να
αποτελείται από: α) 1 verres, β) 2 τροκάρ 5mm, γ) 2 τροκάρ 11mm,
δ) 1 εργαλείο απολίνωσης 10mm µεσαίου-µεγάλου µεγέθους µε δύο
στάδια λειτουργίας (φόρτισης και πυροδότησης του κλιπ), ε) 1
ντισεκτέρ, στ) 1 ψαλίδι, ζ) 2 λαβίδες συλλήψεως, η) 1 πλύσηαναρρόφηση απλή
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265,00

27

7.155,00 €

8.800,65 €

265,00

51

13.515,00 €

16.623,45 €

98,00

357

34.986,00 €

43.032,78 €

34,00

219

7.446,00 €

9.158,58 €

30,00

265

7.950,00 €

9.778,50 €

68,00

1166

79.288,00 €

97.524,24 €

150,00

103

15.450,00 €

19.003,50 €

150,00

60

9.000,00 €

11.070,00 €

690,00

313

215.970,00 €

265.643,10 €
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Σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτοµής µίας χρήσεως που να
αποτελείται από: α) 1 verres, β) 2 τροκάρ 5mm, γ) 2 τροκάρ 11mm
µε ειδικό µηχανισµό απορρόφησης των κοιλιακών υγρών, δ) 1
εργαλείο απολίνωσης 5mm µεσαίου-µεγάλου µεγέθους µε 15κλιπ
τιτανίου, ε) 1 ντισεκτέρ, στ) 1 ψαλίδι, ζ) 2 λαβίδες συλλήψεως, η) 1
πιστολοειδές σύστηµα πλύσης-έκπλυσης
Σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτοµής µίας χρήσεως που να
αποτελείται από: α) 1 verres, β) 2 τροκάρ 5mm, γ) 2 τροκάρ 11mm,
δ) 1 εργαλείο απολίνωσης µε κλιπ τιτανίου µεσαίου-µεγάλου
µεγέθους, ε) 1 ντισεκτέρ, στ) 1 ψαλίδι, ζ) 2 λαβίδες συλλήψεως, η) 1
σύστηµα πλύσης-έκπλυσης µε ενσωµατωµένους σωλήνες
Ενδοσκοπικά τολύπια
Τροκάρ µε πλαστικό άκρο σχήµατος V. Να διαθέτει ατραυµατική
κινητή ασπίδα ασφαλείας, ενσωµατωµένο µετατροπέα, εγκάρσιες
αύλακες σταθεροποίησης, διπλή εσωτερική βαλβίδα
αεροστεγανότητας για δυνατότητα εξαγωγής παρασκευάσµατος
χωρίς απώλεια πνευµοπεριτοναίου σε µεγέθη: 5mm, 5-11mm, 512mm, 15mm
Σύστηµα τροκάρ 10mm τυφλού ατραυµατικού άκρου για ανοιχτές
λαπαροσκοπήσεις τύπου Hasson µε ατραυµατικό σύστηµα
σταθεροποίησης αποτελούµενο από αιµοστατικό σπόγγο και
µπαλόνι (να συνοδεύεται από σύριγγα πλήρωσης).
Βελόνα πνευµοπεριτοναίου µίας χρήσεως, µε συνδετικό για σωλήνα
CO2, µήκους 120mm και 150mm.
Ενδοσκοπικό άγκιστρο απώθησης οργάνων 10mm, µε 5 σκέλη
αρθρούµενα
Προωθητήρας ενδοσκοπικών κόµπων

690,00

330

227.700,00 €

280.071,00 €

690,00

70

48.300,00 €

59.409,00 €

65,00

279

18.135,00 €

22.306,05 €

85,00

418

35.530,00 €

43.701,90 €

98,00

326

31.948,00 €

39.296,04 €

10,00

835

8.350,00 €

10.270,50 €

230,00

108

24.840,00 €

30.553,20 €

30,00

125

3.750,00 €

4.612,50 €
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Λαπαροσκοπικό εργαλείο, µε δυνατότητα ενδοσκοπικής συρραφής
µε διάφορες κεφαλές µε ράµµα και ενσωµατωµένη βελόνα,
επαναφορτιζόµενο, διαµέτρου 10mm

200,00

108

21.600,00 €

26.568,00 €
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Ανταλλακτικές κεφαλές για το παραπάνω εργαλείο µε ράµµατα
µετάξι, απορροφήσιµα, πολυεστέρα και nylon, σε διάφορα µήκη και
νούµερα µεγεθών

40,00

297

11.880,00 €

14.612,40 €
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Ενδοσκοπικά ράµµατα µε έτοιµο κόµπο ή βρόχο και σύστηµα
εισόδου διαφόρων µηκών απορροφήσιµα και µη απορροφήσιµα
Σετ ενδοσκοπικών λαβίδων που να αποτελείται από: Μία λαβίδα
σύλληψης ισχυρή, µία λαβίδα σύλληψης ατραυµατική, ένα
ντισεκτέρ, ένα ψαλίδι κυρτό (τα χαρακτηριστικά των ενδοσκοπικών
λαβίδων να είναι ίδια µε εκείνα των µεµονωµένων εργαλείων)
Σετ τροκάρ που να περιλαµβάνει: Ένα τροκάρ 5-11mm, Μία
κάνουλα 5-11mm, Ένα τροκάρ 5mm, Μία κάνουλα 5mm, Μία
βελόνα Verres 120mm, 4 ακτινωτά επεκτεινόµενους εισαγωγής
Σετ Λαπαροσκοπικής Χολοκυστεκτοµής που περιλαµβάνει: Ένα
τροκάρ 5-11mm, Μία κάνουλα 5-11mm, Ένα τροκάρ 5mm, Μία
κάνουλα 5mm, Μία βελόνα Verres 120mm, ∆ύο λαβίδες σύλληψης
(µία ισχυρή, µία ατραυµατική), Ένα ντισεκτέρ, Ένα κυρτό ψαλίδι,
Μία συσκευή πλύσης-αναρρόφησης, Ένα εργαλείο ενδοσκοπικής
απολίνωσης διαµέτρου 10mm µε επιλογή ενός ή δύο σταδίων
πυροδότησης και φόρτωσης του κλιπ, Ένα σάκκο περισυλλογής
παρασκευασµάτων διαµέτρου 10mm (τα χαρακτηριστικά των
εργαλείων να είναι ίδια µε εκείνα των µεµονωµένων)
Σετ Λαπαροσκοπικής Χολοκυστεκτοµής που περιλαµβάνει: Ένα
τροκάρ Hasson 12mm, Ένα τροκάρ 5-11mm, Ένα τροκάρ 5mm,
Μία κάνουλα 5mm, Μία βελόνα Verres 120mm, ∆ύο λαβίδες
σύλληψης (µία ισχυρή, µία ατραυµατική), Ένα ντισεκτέρ, Ένα κυρτό
ψαλίδι, Μία συσκευή πλύσης-αναρρόφησης, Ένα εργαλείο
ενδοσκοπικής απολίνωσης διαµέτρου 10mm µε επιλογή ενός ή δύο
σταδίων πυροδότησης και φόρτωσης του κλιπ, Ένα σάκκο
περισυλλογής παρασκευασµάτων διαµέτρου 10mm (τα
χαρακτηριστικά των εργαλείων να είναι ίδια µε εκείνα των
µεµονωµένων)
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30,00

209

6.270,00 €

7.712,10 €

290,00

130

37.700,00 €

46.371,00 €

380,00

155

58.900,00 €

72.447,00 €

790,00

95

75.050,00 €

92.311,50 €

790,00

95

75.050,00 €

92.311,50 €
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Εργαλεία λαπαροσκοπικής χειρουργικής µίας οπής:
Λαπαροσκοπικό βελονοκάτοχο αρθρούµενο, κίνησης 180 µοιρών,
περιστρεφόµενο κατά 360 µοίρες, εργονοµική λαβή και χρήση µόνο
µε ένα χέρι.

300,00

20

6.000,00 €

7.380,00 €
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Εργαλεία λαπαροσκοπικής χειρουργικής µίας οπής:
Λαπαροσκοπικό ντισεκτέρ αρθρούµενο, κίνησης 180 µοιρών,
περιστρεφόµενο κατά 360 µοίρες µε εργονοµική λαβή

300,00

20

6.000,00 €

7.380,00 €
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Εργαλεία λαπαροσκοπικής χειρουργικής µίας οπής:
Λαπαροσκοπικό άγκιστρο αρθρούµενο, κίνησης 180 µοιρών,
περιστρεφόµενο κατά 360 µοίρες µε εργονοµική λαβή

300,00

20

6.000,00 €

7.380,00 €
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Εργαλεία λαπαροσκοπικής χειρουργικής µίας οπής:
Λαπαροσκοπικό ψαλίδι αρθρούµενο, κίνησης 180 µοιρών,
περιστρεφόµενο κατά 360 µοίρες µε εργονοµική λαβή

300,00

20

6.000,00 €

7.380,00 €

850,00

15

12.750,00 €

15.682,50 €

20,00

120

2.400,00 €

2.952,00 €

800,00

5

4.000,00 €

4.920,00 €
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Σετ λαπαροσκοπικής χειρουργικής µίας τοµής που περιλαµβάνει:
Τρία τροκάρ 5mm, Ένα ψαλίδι 5mm αρθρούµενο και
περιστρεφόµενο κατά 180 µοίρες, Μία λαβίδα συλλήψεως 5mm
αρθρούµενη και περιστρεφόµενη κατά 180 µοίρες, Ένα ντισεκτέρ
5mm αρθρούµενο και περιστρεφόµενο κατά 180 µοίρες, Ένα
εργαλείο ενδοσκοπικής απολίνωσης διαµέτρου 5mm µε δύο στάδια
λειτουργίας (φόρτισης και πυροδότησης του κλιπ). Τα
χαρακτηριστικά των εργαλείων να είναι ίδια µε εκείνα των
µεµονωµένων.
Μονοπολικοί στειλεοί διαθερµίας µε άκρο σχήµατος J., L., Hook που
να εφαρµόζονται σε λαβή διαθερµίας.
Λαπαροσκοπικές λαβίδες µονοπολικής εκποµπής ραδιοκυµάτων
(RF) µονής και πολλαπλής διείσδυσης µε ενσωµατωµένο θερµικό
ζεύγος για την θερµική καταστροφή νεοπλασµάτων. Με συνολικό
µήκος 15, 20, 25cm και ενεργά άκρα 1,2,3cm.
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78

Σετ ηλεκτροδίων: Σετ ηλεκτροδίων µίας χρήσεως για τον εντοπισµό
των λαρυγγικών νεύρων κατά την επέµβαση του θυρεοειδή. Το σετ
να αποτελείται από ένα αυτοκόλλητο νευροδιεγέρτη εντοπισµού
λαρυγγικού νεύρου, που να προσαρµόζεται σε οποιοδήποτε
ενδοτραχειακό σωλήνα διαθέτει το χειρουργείο, και από ένα
υποδόριο νευροδιεγέρτη µόνο µε καλώδιο 2m και βελόνα 13mm σε
διάφορα χρώµατα

50,00

10

500,00 €

615,00 €

79

Ηλεκτρόδιο καταγραφής ηλεκτροµυογραφήµατος: Ηλεκτρόδιο
καταγραφής ηλεκτροµυογραφήµατος κρικοφαρυγγικού µυός και/ή
φωνητικών χορδών διπολικό οµοαξονικό 15mm και κλίση βελόνης
30µοιρών, µε ενσωµατωµένο ηλεκτρόδιο γείωσης 15mm, µίας
χρήσης.

50,00

10

500,00 €

615,00 €

100,00

20

2.000,00 €

2.460,00 €

300,00

6

1.800,00 €

2.214,00 €

10,00

120

1.200,00 €

1.476,00 €

80

81

82

Αιµοστατική κόλλα: Αιµοστατική κόλλα κατάλληλη για όλες τις
χειρουργικές ειδικότητες. Έτοιµη για χρήση µε χρόνο ολοκλήρωσης
πολυµερισµού 1.5λεπτό σε θερµοκρασία 45C για στεγανοποίηση,
συγκόλληση και αιµόσταση ιστών και αγγείων. Να διαθέτει ειδικά
ρύγχη για λαπαροσκοπική και ανοικτή χειρουργική χρήση. Να
πολυµερίζεται µόνον κατά την επαφή µε τους ιστούς. Θα γίνει
αξιολόγηση βάσει της ποσότητας. Να έχει CE Mark.
Λαβίδες πολλαπλών χρήσεων ειδικά σχεδιασµένες ώστε να
συγκρατούν κλιπ απολίνωσης αγγείων εντός των σιαγόνων µέχρι
την πλήρη σύγκλιση πάνω στο αγγείο.
Κλιπς απορροφήσιµα αγγείων αποστειρωµένα από πολυδιοξανόνη
σε µεγέθη Medium, Large. Τα κλιπ να περιλαµβάνονται σε κασέτα
των 10τεµαχίων και να εφαρµόζονται µε την βοήθεια των λαβίδων
πολλαπλών χρήσεων. Medium/Large και Large

83

Βελόνη σύλληψης ραµµάτων ενδοκοιλιακά (τύπου Endoclose)

50,00

148

7.400,00 €

9.102,00 €

84

Ταλκ και σπρέι για θωρακοσκοπήσεις
Αιµοστατικό µε εισαγωγέα από τροκάρ 10mm

5,00

110

550,00 €

676,50 €

100,00

50

5.000,00 €

6.150,00 €

85
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86

87
88

Αποστειρωµένο στεγανωτικό πνευµόνων 5ml, συνθετικό και
απορροφήσιµο. Στη συσκευασία πρέπει να υπάρχει και ειδική
αποστειρωµένη κάνουλα για χρήση του διαλύµατος και µε την
βοήθεια παροχής αέρα.
Βιοαπορροφήσιµη µεµβράνη µεµβράνη για επικάλυψη των
σπλαγχνών προς αποφυγή συµφύσεων από υαλορουνικό νάτριο &
καρβοξυµεθυλοκυτταρίνη
Αντισυµφυτικό ζελέ από υαλουρονικό οξύ

100,00

5

500,00 €

615,00 €

100,00

30

3.000,00 €

3.690,00 €

100,00

20

2.000,00 €

2.460,00 €

100,00

10

1.000,00 €

1.230,00 €

100,00

40

4.000,00 €

4.920,00 €

90

Αντισυµφυτικό σε µορφή γάζας από ελεγχόµενη οξείδωση
αναγεννηµένης κυτταρίνης
Αιµοστατική γάζα από 100% οξειδωµένη αναγεννηµένη κυτταρίνη
πυκνής και κανονικής µορφής απορροφήσιµη, χωρίς να διαλύεται
άµεσα, υψηλής αντοχής, να διατηρείται εκτός ψυγείου

91

Αιµοστατική βιολογική κόλλα, άµεσης αιµόστασης

100,00

2

200,00 €

246,00 €

92

Βιοαπορροφήσιµος παράγοντας κατακράτησης αυτόλογης
θροµβίνης και ινωδογόνου για επίσχεση µεγάλων αιµορραγιών,
φυτικής προέλευσης, να µην απαιτεί προετοιµασία

100,00

2

200,00 €

246,00 €

93

Βιοαπορροφήσιµος παράγοντας κατακράτησης αυτόλογης
θροµβίνης για επίσχεση µεγάλων αιµορραγιών, από
πολυσακχαρίτη, να µην απαιτεί προετοιµασία

100,00

2

200,00 €

246,00 €

94

Πλήρες σετ συνεχούς διήθησης χειρουργικης τοµής για αναλγησία,
αποτελούµενο από ελαστοµερική αντλία διαφόρου χωρητικότητας,
αντιµικροβιακό καθετήρα διήθησης, τροκάρ τοποθέτησης,
προέκταση σύνδεσης και φίλτρο

100,00

10

1.000,00 €

1.230,00 €

100,00

3

300,00 €

369,00 €

10,00

120

1.200,00 €

1.476,00 €

20,00

7

140,00 €

172,20 €

89

96

Βελόνες θερµοσυρρίκνωσης νεοπλασµάτων, ακτινοσκιερές, διπλού
αυλού, ψυχόµενες, µε δυνατότητα σύνδεσης µε περισταλτική αντλία
(Μονές, Τριπλές)
Σωλήνες διοχέτευσης CO2 µε φίλτρο

97

Καλώδιο διαθερµίας που να εφαρµόζει σε όλα τα λαπαροσκοπικά
εργαλεία

95

58

ΑΔΑ: ΒΕΔ046906Π-Δ6Θ
ΓΝΑ ΚΑΤ – ΕΚΑ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ 1ης ΥΠΕ ΠΠΥΥ 2011

98

Οπτική λαπαροσκοπίου 2 και 3mm και 0µοίρες για µίνι
λαπαροσκοπήσεις

500,00

3

1.500,00 €

1.845,00 €

99

Καλώδιο ψυχρού φωτισµού για τις ως άνω οπτικές συµβατό µε την
υπάρχουσα πηγή

200,00

2

400,00 €

492,00 €

100

Γαστρο-οισοφαγικός σωλήνας για παχυσαρκία µε διάµετρο
12,7mm, µήκος 7,45mm, συµµετρικός 3600

150,00

20

3.000,00 €

3.690,00 €

101

Γαστρο-οισοφαγικός σωλήνας για παχυσαρκία µε διάµετρο
12,7mm, µήκος 7,45mm, ασύµµετρος 1800

150,00

25

3.750,00 €

4.612,50 €

102

Αποστειρωµένο πλαστικό κάλυµµα/θήκη κάµερας για την
προστασία της λαπαροσκοπικής κάµερας (Να είναι από latex free,
διαφανές, µιας χ΄ρήσεως αποστειρωµένο. Να διασφαλίζει την
διατήρηση της αποστείρωσης της κάµερας σε όλη την διάρκεια της
χειρουργικής επέµβασης)

10,00

300

3.000,00 €

3.690,00 €

15,00

50

750,00 €

922,50 €

20,00

10

200,00 €

246,00 €

1.150,00

2

2.300,00 €

2.829,00 €

105

104

105

Σύστηµα σωλήνων χορήγησης CO2 µε φίλτρο (να είναι
αποστειρωµένο µίας χρήσεως, να έχει δυνατότητα υψηλής παροχής
CO2 και να είναι εφοδιασµένο µε φίλτρο αντιµικροβιακής και
αντιικής προστασίας)
Καλώδιο µονοπολικής διαθερµίας για λαπαροσκοπική χρήση
Set λαπαροσκοπικής σπληνεκτοµής αποτελούµενο από: ένα
τροκάρ 15mm, µία λαβίδα ηλεκτροθερµικής συγκόλλησης αγγείων
5mm µίας χρήσεως µε αυτόµατη ολοκλήρωση του κύκλου
απολίνωσης, ένα ενδοσκοπικό κοπτοράπτη 12mm µε µία χειρολαβή
µε µία αγγειακή κασέτα 45mm µε νέα κοπτική λάµα και διαφορετικό
΄ύψος κλιπ σε κάθε γραµµή συρραφής και ένα ενδοσκοπικό σάκο
συλλήψεως παρασκευασµάτων, µε ένδειξη ανοίγµατος του σάκου
ενδοκοιλιακά, ράµµα περίπαρσης µε δακτ΄ύλιο κοπής, πλήρες
περιµετρικό έλασµα ανοίγµατος και σταθεροποίησης χωρητικότητας
1500cc και στυλεό εφαρµογής διαµέτρου 15mm
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106

107

108

109

Set λαπαροσκοπικής σπληνεκτοµής αποτελούµενο από: ένα
τροκάρ 12mm µε µηχανισµό απορρόφησης των κοιλιακών υγρών,
ένα ψαλίδι υπερήχων 5mm µε κυρτή λεπίδα, έναν ενδοσκοπικό
κοπτοράπτη 12mm µε δύο χειρολαβές µε µία κασέτα για αγγεία
45mm
Σετ λαπαροσκοπικής επινεφριδεκτοµής αποτελούµενο από: Ένα
τροκάρ άµεσης όρασης χαµηλού προφίλ, διαφανή µε µηχανισµό
ασφάλισης της οπτικής, µε δυνατότητα διάνοιξης του ιστού µε
πλαστικά πτερύγια, χωρίς κοπτική λάµα, µε ενσωµατωµένο
απορροφητικό σπόγγο που συλλέγει τα υγρά κατά την εναλλαγή
εργαλείων, µε βαλβίδα αέρος, µε µηχανισµό διατήρησης του
στειλεού στη κάνουλα, µε στειλοειδή ή πιστολοειδή λαβή µε
ενσωµατωµένο µειωτήρα µε δυνατότητα αφαίρεσης αυτού και δύο
θέσεις σταθεροποίησης διαµέσου ράµµατος, διαµέτρου 5/12mm,
ένα ψαλίδι υπερήχων 5mm µε κυρτή λεπίδα µίας χρήσης και ένα
ενδοσκοπικός σάκο περισυλλογής, διαµέτρου 10/11mm, µε δύο
στάδια λειτουργίας, ατραυµατικό µηχανισµό κλεισίµατος του σάκου,
ανθεκτικού υλικού για αποφυγή διαρροών και χωρητικότητας
τουλάχιστον 220ml
Σετ λαπαροσκοπικής επινεφριδεκτοµής αποτελούµενο από: Ένα
τροκάρ άµεσης όρασης µε πιστολοειδή λαβή και κοπτική λάµα
12mm, µία λαβίδα ηλεκτροθερµικής συγκόλλησης αγγείων 5mm
µίας χρήσεως µε αυτόµατη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης
και ένα ενδοσκοπικό σάκο συλλήψεως παρασκευασµάτων, µε
ένδειξη κατεύθυνσης ανοίγµατος του σάκου ενδοκοιλιακά, ράµµα
περίπαρσης µε δακτύλιο κοπής, πλήρες περιµετρικό µεταλλικό
έλασµα ανοίγµατος και σταθεροποίησης, χωρητικότητας 190cc µε
στυλεό εφαρµογής διαµέτρου 10mm
Σετ λαπαροσκοπικής Nissen αποτελούµενο από: Ένα τροκάρ
άµεσης όρασης χαµηλού προφίλ, διαφανή µε µηχανισµό ασφάλισης
της οπτικής, µε δυνατότητα διάνοιξης του ιστού µε πλαστικά
πτερύγια, χωρίς κοπτική λάµα, µε ενσωµατωµένο απορροφητικό
σπόγγο που συλλέγει τα υγρά κατά την εναλλαγή εργαλείων, µε
βαλβίδα αέρος, µε µηχανισµό διατήρησης του στειλεού στη
κάνουλα, µε στειλοειδή ή πιστολοειδή λαβή µε ενσωµατωµένο

60

1.150,00

4

4.600,00 €

5.658,00 €

575,00

8

4.600,00 €

5.658,00 €

830,00

5

4.150,00 €

5.104,50 €

570,00

5

2.850,00 €

3.505,50 €
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µειωτήρα µε δυνατότητα αφαίρεσης αυτού και δύο θέσεις
σταθεροποίησης διαµέσου ράµµατος, διαµέτρου 5/12mm, ένα
ψαλίδι υπερήχων 5mm µε κυρτή λεπίδα µίας χρήσης

110

Σετ λαπαροσκοπικής Nissen αποτελούµενο από: Ένα τροκάρ
άµεσης όρασης µε πιστολοειδή λαβή και κοπτική λάµα 12mm, µία
830,00
λαβίδα ηλεκτροθερµικής συγκόλλησης αγγείων 5mm µίας χρήσεως
µε αυτόµατη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆

5

4.150,00 €

5.104,50 €

2

10.000,00 €

12.300,00 €

Εργαλεία Ιατρικά ∆ιάφορα

1

SET λΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛ/ΜΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ: 1. Μεταλλική βελόνα CO2 τύπου
Veress µήκους 120 mm.Τεµ.1
2. Σετ µεταλλικό τροκαρ κάνουλα διαµέτρου 11mm,µήκους εργασίας
80mm βαλβίδα CO2, µεταλλικό στειλεό µε κωνικό άκρο .Να
διασπάται σε τρία κοµµάτια για καλύτερο καθαρισµό και
αποστείρωση. τεµ 2
3. Αποσπώµενος µειωτήρας του για τροκαρ διαµέτρου 11 σε
διάµετρο 5mm.Τεµ.1
4. Σετ µεταλλικό τροκαρ κάνουλα διαµέτρου 5,5mm,µήκους
εργασίας 80mm µε ενσωµατωµένο σπείρωµα, µεταλλικό στειλεό µε
κωνικό άκρο .Να διασπάται σε δυο κοµµάτια για καλύτερο
καθαρισµό και αποστείρωση. τεµ 2
5. Τροκαρ παρακέντησης Hasson 11x110mm µε βαλβίδα CO2 µαζί
µε µεταλλικό τυφλό στειλεό και αποσπώµενη υποδοχή
συγκράτησης ραµµατων.Τεµ.1
6. Λαπαροσκοπική λαβίδα σύλληψης ισχυρή, ατραυµατικη
θυριδωτή µε µεγάλες σιαγώνες 26mm, µε πιστολοεϊδή χειρολαβή
και κλείδωµα διαµέτρου 5mm, µήκους 33cm, τύπου clinch. Να
διαθέτει εύκολο σύστηµα αποσυναρµολόγησης easy click (να
αποσυναρµολογείται µε το πάτηµα ενός κοµβίου ) .Να διασπάται σε
τρία κοµµάτια για καλύτερο καθαρισµό και αποστείρωση. τεµ 1
7. Λαπαροσκοπικο µονοπολικό ψαλίδι διαµέτρου 5mm µήκους
33cm µε µεγάλες σιαγώνες πάνω απο18mm, µονοπολικό, µε κυρτό
άκρο τύπου Metzenbaum. Να διαθέτει εύκολο σύστηµα
αποσυναρµολόγησης easy click (να αποσυναρµολογείται µε το

61

5.000,00
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2
3

4

5

6

πάτηµα ενός κοµβίου ) .Να διασπάται σε τρία κοµµάτια για
καλύτερο καθαρισµό και αποστείρωση. τεµ 1
8. Λαπαροσκοπική λαβίδα σύλληψης ατραυµατική θυριδωτή µε
µεγάλες σιαγώνες µήκους 24mm µε κλείδωµα χειρολαβής, µήκους
33cm διαµέτρου 5mm. Να διαθέτει εύκολο σύστηµα
αποσυναρµολόγησης easy click (να αποσυναρµολογείται µε το
πάτηµα ενός κοµβίου ).Να διασπάται σε τρία κοµµάτια για καλύτερο
καθαρισµό και αποστείρωση. τεµ 1
9. Λαπαροσκοπική λαβίδα ντισεκτερ µε κυρτό άκρο, τύπου
Maryland σιαγώνες περίπου 17mm µήκους 33cm διαµέτρου 5mm.
Να διαθέτει εύκολο σύστηµα αποσυναρµολόγησης easy click (να
αποσυναρµολογείται µε το πάτηµα ενός κοµβίου ) .Να διασπάται
σε τρία κοµµάτια για καλύτερο καθαρισµό και αποστείρωση. τεµ 1
10. Συνδετικό µονοπολικό καλώδιο για τις παραπάνω λαβίδες,
συµβατό µε τις υπάρχουσες διαθερµίες του νοσοκοµείου τεµ 4
11. Πιστολοεϊδή χειρολαβή πλύσης έκπλυσης πολλαπλών
χρήσεων µε ένα χειριστήριο για ευκολότερο χειρισµό µε δυνατότητα
σύνδεσης διαφορετικής διαµέτρου στυλεο.Tεµ.1
12. Ρύγχος για την παραπάνω χειρολαβή πλύσης έκλυσης
διαµέτρου 5mm µήκους 330mm. Τεµ1
Καλώδια µεταφοράς ψυχρού φωτισµού
∆ιπολικό καλώδιο 4,5m για σύνδεση µε λαβίδες Valleylab
ελεγχόµενες από ποδοδιακόπτη, πολλαπλών χρήσεων
Μονωµένη µονοπολική και διπολική λαβίδα τύπου Valleylab
κεκαµένη hardy bayonet µε stop για αποφυγή ψαλλυδισµού του
ιστού, µήκους 20.9cm, µε άκρο 0,5mm, ενεργοποιούµενη από
ποδοδιακόπτη συµβατή µε τα ανωτέρω καλώδια
Ειδική αντικολλητική λαβίδα ευθεία µε κυρτά άκρα προς τα κάτω,
ολικού µήκους περίπου 18cm και διάµετρος άκρων 1 χιλιοστό. Να
συνοδεύεται από το αντίστοιχο διπολικό καλώδιο της.
Λαπαροσκοπική οπτική ίνα τύπου Hopkins II - Stortz. Ευθύ
ενδοσκόπιο νέας τεχνολογίας 30 µοιρών, διαµέτρου 10mm, µήκους
31cm, κλιβανιζόµενη στους 134 C.
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300,00

6

1.800,00 €

2.214,00 €

200,00

15

3.000,00 €

3.690,00 €

500,00

4

2.000,00 €

2.460,00 €

500,00

2

1.000,00 €

1.230,00 €

3.800,00

2

7.600,00 €

9.348,00 €
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7
8

Λαπαροσκοπική οπτική ίνα πολλαπλών χρήσεων 10mm µε γωνία
οράσεως 30 µοιρών τύπου Olympus.

2

3.600,00 €

4.428,00 €

10

1.600,00 €

1.968,00 €

1.500,00

1

1.500,00 €

1.845,00 €

155,00

4

620,00 €

762,60 €

155,00

4

620,00 €

762,60 €

155,00

2

310,00 €

381,30 €

155,00

4

620,00 €

762,60 €

Αναλώσιµα άγκιστρα τύπου ελατηρίου συµβατά µε τον δακτύλιο
160,00
πολλαπλών που ήδη υπάρχει στο νοσοκοµείο.
Χειρουργικά εργαλεία Οφθαλµολογικού

9

Άγκιστρο ύπατος τύπου Cuschieri 10mm µήκους 36cm

10

Βλεφαροδιαστολείς: Baraquer adult από ανοξείδωτο ατσάλι

11

1.800,00

Sinsky: Angled tips with shafts 10-12mm. Round handle no curved

13

Βελονοκάτοχο: Dlicate since 9mm gently curved jaws sharp tips
100-115mm long
Λαβίδες κολίµπρι: 1x2 teeth, 0.12mm with 5.0mm tying platforms
since 105mm long, Round knurled

14

Λαβίδες ραµµάτων: 4-5 tying platforms. Round knurled since 105
long

155,00

2

310,00 €

381,30 €

15

∆ιαβήτης Castraviejo Caliper: Caliper measures from 0mm to 20mm
in 0.5mm increments with scale, reading on one side

155,00

1

155,00 €

190,65 €

16

Ιριδοψαλίδες: Stainless Steel. Blunt tips, 8mm from bend to tip.
Overall length since 60mm

155,00

2

310,00 €

381,30 €

155,00

2

310,00 €

381,30 €

155,00

4

620,00 €

762,60 €

1

155,00 €

190,65 €

12

18

Ψαλίδια κερατοειδούς Castraviejo curved corneal scisssors:
Universal medium model with blunt tips 16mm from pivot to tip since
115mm long
Ψαλίδια ραµµάτων: Eye scissors conjunctional sharp, pointed tips
100-110mm curved

19

Ψαλίδι Vanas: Capsular scissors long blades 10-12cm straight

20

Λαβίδες σύλληψης αµυγδαλών οδοντωτές

74,00

3

222,00 €

273,06 €

21

Λαβίδες σύλληψης αµυγδαλών θυριδωτές

74,00

3

222,00 €

273,06 €

22

Στοµατοδιαστολείς Davis-Boyle

74,00

3

222,00 €

273,06 €

17

155,00
Χειρουργικά εργαλεία ΩΡΛ - Εργαλεία αµυγδαλεκτοµής
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0,00 €
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23

Αποκολλητήρες Carpenter

74,00

3

222,00 €

273,06 €

24

Λαβίδες Negus

74,00

3

222,00 €

273,06 €

25

Οδηγοί ραµµάτων

74,00

3

222,00 €

273,06 €

26

Λαβίδες αιµοστατικές κυρτές

74,00

3

222,00 €

273,06 €

27

Ψαλίδια αµυγδαλών GOOD

74,00

3

222,00 €

273,06 €

28

Αναρροφήσεις χειρουργικές

222,00 €

273,06 €

29

Ρινοσκόπια Killian

74,00

4

296,00 €

364,08 €

30

Μαχαιρίδια Massing

74,00

2

148,00 €

182,04 €

31

Αποκολλητήρες Cottle

74,00

2

148,00 €

182,04 €

32

Ψαλίδια ρινός Cottle

74,00

2

148,00 €

182,04 €

33

Οστεοτόµοι 10mm Cinelli

74,00

2

148,00 €

182,04 €

34

Οστεοτόµοι πλάγιοι Silver (αριστερό-δεξιό)

74,00

2

148,00 €

182,04 €

35

Λίµες ρινικών οστών Fomon

74,00

2

148,00 €

182,04 €

36

Ανελτκήρες ρινός Cottle

74,00

2

148,00 €

182,04 €

37

Ανελτκήρες ρινός Aufvicht

74,00

1

74,00 €

91,02 €

38

Αναρροφήσεις ρινός

74,00
3
Χειρουργικά εργαλεία ΩΡΛ - Εργαλεία λαρυγγοχειρουργικής

222,00 €

273,06 €

74,00
3
Χειρουργικά εργαλεία ΩΡΛ - Εργαλεία ρινοχειρουργικής

0,00 €

39

Λαρυγγοβαλβίδες αριστερή-δεξιά

74,00

2

148,00 €

182,04 €

40

Ψαλίδια µικρολαρυγγοσκόπησης αριστερά-δεξιά

74,00

2

148,00 €

182,04 €

41

Ψαλίδια µικρολαρυγγοσκόπησης ευθύ

74,00

1

74,00 €

91,02 €

42

Αναρροφήσεις µικρολαρυγγοσκόπησης

74,00

2

148,00 €

182,04 €

2,02

800

1.617,28 €

1.989,25 €

43

Λεπίδες χειρουργικές µίας χρήσης, ανοξείδωτες. Η τέµνουσα
επιφάνεια να διατηρεί την ικανότητα για επανάληψη της τοµής Νο
10-11-15-20-22-24

Χειρουργικό νυστέρι, µίας χρήσης µε λαβή ασφάλισης της λάµας, οι λεπίδες να είναι ανοξείδωτες

44
α

Νο 10

1,20

64

300

360,00 €

442,80 €
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β

Νο 11

1,20

300

360,00 €

442,80 €

γ

Νο 15

1,20

300

360,00 €

442,80 €

δ

Νο 20

29,52 €

45

1,20
20
24,00 €
Μαχαιρίδια µικροτόµου παθολογοανατοµικού από ανοξείδωτο χάλυβα, γωνία 35µοιρών και µήκος 80mm,
συµβατά µε τον µικροτόµο που υπάρχει στο νοσοκοµείο Sandon-Ginesse

α

για µαλακούς ιστούς S-35

2,36

2500

5.900,00 €

7.257,00 €

β

για οστά Ν-35

2,36

2502

5.904,72 €

7.262,81 €

9.090.671,50

11.181.525,95

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ.

Α/Α

ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ

ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡ

1

ΓΥΡΙΣΤΗΡΙ ΦΑΚΟΥ

Άγκιστρο για χειρισµό του φακού 0.2mm
διάµετρος, στρογγυλό, µε αµβλύ άκρο γωνιακό

7

109,00 €

-

763,00

2

Α. ΤΣΟΠΕΡ ΤΥΠΟΥ
FUKASAKU

Άγκιστρο σύλληψης & τεµαχισµού πυρήνα
φακού, µε την κατώτερη άκρη σε σφηνοειδές
σχήµα

2

177,00 €

-

354,00

3

Β. ΤΣΟΠΕΡ ΤΥΠΟΥ
NAGAHARA

Σπάτουλα πυρήνα µε αµβλύ άκρο

6

229,00 €

-

1.374,00

4

QUICK ΤΣΟΠΕΡ

Τεµαχιστής πυρήνα από τιτάνιο, µε αµβλύ tip
0.75mm, στρογγυλή λαβή και ολικό µήκος
120mm

2

159,00 €

-

318,00

5

ΣΠΑΘΗ ΜΕ ΕΛΑΙΑ

Μικρή σπάθη µε το άκρο βολβοειδές (ελαία)
µήκους περίπου 12mm

5

45,00 €

-

225,00

6

∆ΙΑΒΗΤΗΣ

Με άνοιγµα 20mm ευθύ

5

208,00 €

333,2

7

LUNTZ-DODICK

∆ιακορευτής για τραµπουλεκτοµή, διάµετρος
κεφαλής 1.0mm, µε άκρο σφαιρικού σχήµατος
για διάνοιξη τούνελ περίπου 0.5mm βάθους. Με
τέσσερις θέσεις ανάλογα µε την προτίµηση του
χειρουργού

1

743,00 €

-

743,00

8

ΒΛΕΦΑΡΟ∆ΙΑΣΤΟΛΕΑΣ

Συρµάτινος διαστολέας µε πτερύγια 15mm
περίπου

10

30,00 €

-

3.000,00

9

>>

∆ιαστολέας µε βίδα που κλειδώνει, µε πτερύγια
2.11mm περίπου για δεξί µάτι

2

102,44 €

-

204,88

10

>>

∆ιαστολέας µε βίδα που κλειδώνει, µε πτερύγια
2.11mm περίπου για αριστερό µάτι

2

102,44 €

-

204,88
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ΚΩ∆.
ΠΑΡΑΤΗ
Ρ.

17.8.39

ΣΥNΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

104,00
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ΛΑΒΙ∆Α
ΚΑΨΟΥΛΟΡΗΞΗΣ

Πάρα πολύ λεπτή µε τριγωνικά άκρα µάκρους
11mm περίπου, τα οποία να συγκρατούν το
πρόσθιο περιφάκιο

10

307,00 €

-

3.070,00

12

ΛΑΒΙ∆Α
ΚΑΨΟΥΛΟΡΗΞΗΣ
ΜΙΚΡΗΣ ΤΟΜΗΣ
23Ga

Τιτανίου για τοµή 0.8mm. Να αποτελείται από
λαβή µε αποσπώµενο tip. Η λαβή να είναι
στρογγυλή, µε δυνατότητα περιστροφής 360ο.
Να µπορούν να προσαρµοστούν στη λαβή
διαφορετικά tips. Το tip καψουλόρηξης να είναι
κυρτό, 23G, να έχει άκρα κυστεοτόµου και να
είναι µικρό σε µέγεθος, ώστε να διευκολύνει τους
χειρισµούς του χειρουργού στον πρόσθιο
θάλαµο, κατά τη διάρκεια της καψουλόρηξης

2

890,00 €

-

1.780,00

13

ΛΑΒΙ∆Α ΡΑΜΜΑΤΩΝ

Πολύ λεπτή ευθεία λαβίδα για ράµµα από 8-0 ως
και 11-0, µε πλατφόρµες 6mm περίπου

12

331,05 €

135.25

14

ΛΑΒΙ∆Α
ΚΕΡΑΤΟΕΙ∆ΟΥΣ

Λαβίδα ίριδος πολύ λεπτή, ευθεία, 1x2 δόντια
τύπου Bonn

11

194,71 €

-

2141,81

15

ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ

Λεπτό βελονοκάτοχο µε ντελικάτα άκρα για
συγκράτηση ραµµάτων 10-0, κυρτό χωρίς
κλείδωµα

4

365,00 €

-

1460,00

16

>>

Βελονοκάτοχο κυρτό µε κανονικά άκρα, χωρίς
κλείδωµα

3

150,00 €

-

450,00

17

ΨΑΛΙ∆Ι
ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ
ΤΟΜΗΣ

Ψαλίδι επεκτάσεως τοµής, κυρτό, αµβλύ, µε
µακριές λεπίδες

6

230,00 €

-

1380,00

18

VANNAS

Ψαλιδάκι για καψουλοτοµή µε αιχµηρά άκρα,
µήκος λεπίδων περίπου 7mm, γωνιακό προς τα
εµπρός

4

278,00 €

-

1.112,00

19

>>

Ψαλιδάκι ίριδος µε αιχµηρά άκρα, κυρτό

4

110,00 €

-

440,00

20

ΨΑΛΙ∆ΑΚΙ ΜΙΚΡΟ
ΚΥΡΤΟ

Ψαλιδάκι κυρτό αιχµηρό διάστασης περίπου
11cm

12

109,93 €

-

1.319,16

21

ΨΑΛΙ∆Ι ΚΟΠΗΣ

Ψαλίδι για τεµαχισµό ακρυλικού φακού ή

1

405,00€

-

405,00

11

67

17.7.51

1.572,60
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ΕΝ∆ΟΦΑΚΟΥ

σιλικόνης σε περίπτωση επιπλοκής, από
ανοξείδωτο ατσάλι. Να έχει πεπλατυσµένη λαβή
και λεπίδες µήκους 6mm µε οδοντωτή επιφάνεια.
Η άνω λεπίδα να είναι σταθερή και µόνο η κάτω
κινούµενη. Να έχει ολικό µήκος 120mm

22

ΠΕΑΝ

Λαβίδα κυρτή, οδοντωτή, µε ολικό µήκος περίπου
125mm

10

106,62 €

-

1.066,20

23

BURR διαµ. 3.3mm

Για λείανση πτερυγίου διαµέτρου 3.3mm µε
στρογγυλή άκρη, µε µπαταρία

1

62,46 €

-

62,46

24

ΚΕΡΑΤΟΜΕΤΡΟ
MALONEY

Όργανο για ποιοτική µέτρηση αστιγµατισµού

1

213,00€

-

213,00

25

∆ΙΑΣΤΟΛΕΑΣ
∆ΑΚΡΥΪΚΟΥ ΠΟΡΟΥ

∆ιαστολέας δακρυϊκού πόρου µε ανοξείδωτο
ατσάλι διπλής όψης, διαστάσεων: 0000 & 000

3

34,54 €

-

103,62

26

>>

∆ιαστολέας δακρυϊκού πόρου µε ανοξείδωτο
ατσάλι διπλής όψης, διαστάσεων: 00 & 0

3

34,54 €

-

103,62

27

>>

∆ιαστολέας δακρυϊκού πόρου µε ανοξείδωτο
ατσάλι διπλής όψης, διαστάσεων: 1 & 2

3

34,54 €

-

103,62

28

∆ΙΑΣΤΟΛΕΑΣ
∆ΑΚΡΥΪΚΟΥ ΠΟΡΟΥ

∆ιαστολέας δακρυϊκού πόρου µε ανοξείδωτο
ατσάλι διπλής όψης, διαστάσεων: 3 & 4

3

34,54 €

-

103,62

29

>>

∆ιαστολέας δακρυϊκού πόρου µε ανοξείδωτο
ατσάλι διπλής όψης, διαστάσεων: 5 & 6

1

34,54 €

-

34,54

30

>>

∆ιαστολέας δακρυϊκού πόρου µε ανοξείδωτο
ατσάλι διπλής όψης, διαστάσεων: 7 & 8

1

34,54 €

-

34,54

31

ΚΟΥΤΙΑ ∆ΙΑΤΡΗΤΑ
ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Πλαστικό κουτί αποστείρωσης εργαλείων, µε
λάχνες σιλικόνης για ασφαλή τοποθέτηση των
εργαλείων, διαστάσεων 15.2cm x 25.4cm x
3.8cm

12

106,18 €

-

1.274,16

>>

Πλαστικό κουτί αποστείρωσης εργαλείων, µε
λάχνες σιλικόνης για ασφαλή τοποθέτηση των
εργαλείων, διαστάσεων 10.1cm x 19.0cm x
3.8cm

11

106,18 €

-

1.167,98

32

68

ΑΔΑ: ΒΕΔ046906Π-Δ6Θ
ΓΝΑ ΚΑΤ – ΕΚΑ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ 1ης ΥΠΕ ΠΠΥΥ 2011

33

34

ΠΛΥΣΗΣτυλεός πλύσης κυρτός 23G, χρήση από πλαϊνή
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ
τοµή 0.4mm & στυλεός πλύσης κυρτός 23G,
(PROBE) BIMANUAL
χρήση από πλαϊνή τοµή 0.3mm
(ΚΥΡΤΑ) 23Ga
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΟΠΙΣΘΙΟΥ
ΗΜΙΜΟΡΙΟΥ

Σετ ευρυγώνιας επισκόπησης οπίσθιου
ηµιµορίου µε ηλεκτρονικό αναστροφέα, τύπου
BIOM4

69

2 ζεύγη

281,08 €

-

562,16

1

21.000,00
€

-

21.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΛΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

48.250,85

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΛΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ

59.348,55
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ TEXNIKEΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ».
1. Τα προσφερόµενα χειρουργικά εργαλεία να είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα
18/10 και να αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστικού οίκου για το
συγκεκριµένο διαγωνισµό.
Σηµείωση : Μετά την κατακύρωση των ειδών οι προµηθευτές θα υποχρεωθούν µε δικά
τους έξοδα να αποστείλουν 2-3 εργαλεία στο Γενικό Χηµείο του Κράτους
για χηµική
ανάλυση του κράµατος του µετάλλου και κυρίως για το ότι είναι κατασκευασµένα από
ανοξείδωτο χάλυβα 18/10
2. Τα χειρουργικά εργαλεία που θα προσφερθούν να περιγραφούν µε σαφήνεια ως προς
την σύστασή του µετάλλου, τις διαστάσεις και να καταγραφούν στην προσφορά µε την ίδια
σειρά αρίθµησης (α/α) όπως των τεχνικών προδιαγραφών. Oλα τα προσφερόµενα είδη να
προέρχονται από ένα µοναδικό οίκο , οπωσδήποτε – επί ποινή απορρίψεως –
κατονοµαζόµενα ρητώς και πλήρως (ονοµασία, χώρα , διεύθυνση κτλ) στην προσφορά ο
οποίος να είναι κατασκευαστικός οίκος, δηλαδή να διαθέτει δικές του ολοκληρωµένες
εγκαταστάσεις (εργοστάσια) ,στις οποίες να συντελούνται όλες οι φάσεις της παραγωγικής
διαδικασίας κατασκευής των διατιθεµένων από τον οίκο εργαλείων, τουλάχιστον από την
παραλαβή της πρώτης ύλης µέχρι και το τελικό φινίρισµα , πακετάρισµα και ετικετάρισµα
(κάθετη παραγωγή ) και του οποίου το πρόγραµµα παραγωγής να καλύπτει όλους τους
τύπους των ζητουµένων χειρουργικών εργαλείων . Με ποινή αποκλεισµού δεν γίνονται
δεκτά είδη προερχόµενα από εµπορικό – συλλεκτικό οίκο χειρουργικών εργαλείων, του
οποίου τα διατιθέµενα εργαλεία κατασκευάζονται από περισσότερους του ενός
κατασκευαστικούς οίκους ( µε την έννοια του «κατασκευαστικού οίκου» που
προαναφέρεται). H συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου να
βεβαιώνεται από τον κατασκευαστικό οίκο των προσφεροµένων εργαλείων.
3. Τα προσφερόµενα χειρουργικά εργαλεία να φέρουν αποτυπωµένα στο µέταλλό τους: To
σήµα του εργοστασίου, τον εργοστασιακό κωδικό αριθµό του εργαλείου, το CE
MARK και την χρονολογία κατασκευής καθώς και τη χώρα κατασκευής. Απαραίτητα
επάνω στο εργαλείο να είναι χαραγµένα α) η εταιρεία κατασκευής και η χώρα
προέλευσης (π.χ. made in Germany )
4. Να υπάρχει οµοιογένεια στην ποιότητα των εργαλείων και να κατατεθούν πρωτότυπα
πιστοποιητικά του Κατασκευαστικού Οίκου ( ISO 13485 : 2003, CE MARK).
5. Να υπάρχει συµφωνία αιτουµένων και προσφεροµένων ειδών, χωρίς διαφοροποιήσεις
στην περιγραφή και τη διεθνή ονοµασία αυτών , και συµφωνία µε τα αναγραφόµενα
µεγέθη ως έγγιστα.
6. Να κατατεθεί εγγύηση καλής λειτουργίας των εργαλείων ως προς την ποιότητα του
µετάλλου για δέκα (10) χρόνια και επιβεβαίωση της από επίσηµη βεβαίωση του
κατασκευαστικού οίκου . Να αναλυθεί λεπτοµερώς η προσφερόµενη εγγύηση.
7. Είναι απαραίτητη η προσκόµιση δειγµάτων για χρησιµοποίηση αυτών (κυρίως ψαλίδια,
βελονοκάτοχα) προκειµένου να γίνει σωστή αξιολόγηση.
8. Με ποινή αποκλεισµού σε κάθε προσφερόµενο είδος πρέπει να αναφέρεται ο αύξοντας
αριθµός του καταλόγου των προδιαγραφών στο οποίο αντιστοιχεί και ο κωδικός αριθµός
του είδους όπως περιέχεται στον κατάλογο του κατασκευαστικού οίκου.
9. Να κατατεθεί πρωτότυπος κατάλογος κατασκευαστικού Οίκου (εκτός αν βεβαιώνεται η
ύπαρξη του Νοσοκοµείου από προηγούµενη κατάθεση).
10. Να κατατεθούν πιστοποιητικά του κατασκευαστικού οίκου µε τα οποία θα αποδεικνύεται
η ανάλυση χηµικής σύνθεσης και φυσικών – χηµικών - µηχανικών χαρακτηριστικών των
κραµάτων κατασκευής των προσφεροµένων χειρουργικών εργαλείων καθώς και η
χώρα προέλευσης των µετάλλων και πιστοποιητικό ανοχών σκληρότητας.
11. Να δηλώνεται ρητά, η ύπαρξη από την εταιρεία εξουσιοδοτηµένο προσωπικό για την
εκπαίδευση των χρηστών και εξουσιοδοτηµένο service για την άµεση ανταπόκριση σε
οποιοδήποτε πρόβληµα προκύπτει στην συντήρηση ή αντικατάσταση ελαττωµατικών
εργαλείων και να πιστοποιείται από τον κατασκευαστικό οίκο.
12. Να κατατεθεί πιστοποιητικό ISO του παραγωγού πρώτης ύλης.
13. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν να καταθέσουν µαζί µε την προσφορά και
πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001, (του συµµετέχοντος αλλά και του
κατασκευαστή) καθώς και πιστοποιητικό συµµόρφωσης σύµφωνα µε την Υπουργική

70

ΑΔΑ: ΒΕΔ046906Π-Δ6Θ
ΓΝΑ ΚΑΤ – ΕΚΑ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ 1ης ΥΠΕ ΠΠΥΥ 2011
Απόφαση Ε3/833/99 (περί καθορισµού συστήµατος ποιότητας των εταιρειών
διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων . Προσφορά η οποία δεν θα συνοδεύεται από
τα ανωτέρω πιστοποιητικά απορρίπτεται.
Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα
καταγωγής των υλικών που προσφέρουν. Πρέπει να δηλώνουν στην προσφορά τους το
εργοστάσιο το οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόµενα υλικά καθώς και τον τόπο
εγκατάστασής του. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Κάθε σχετική µε την προµήθεια Επιστολή – Βεβαίωση του οίκου κατασκευής που ζητείτε
θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, να αναφέρεται στον συγκεκριµένο διαγωνισµό και να
συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση. Τέλος πρέπει να αναγράφονται όλα τα σχετικά
στοιχεία του νόµιµου εκπροσώπου (τίτλος ∆/νση Τηλ. Φάξ, e-mail) ώστε να παρέχεται
δυνατότητα επικοινωνίας µε τον υπογράφοντα για επαλήθευση.
Όλα τα ξενόγλωσσα έγγραφα ( δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.τ.λ.) να
υποβληθούν µαζί µε την προσφορά τόσο πρωτότυπα όσο και επίσηµα µεταφρασµένα.
Επιπλέον του καταλόγου που ζητείται, η προσφορά να περιέχει και αποκλειστικές
φωτογραφίες του καταλόγου για κάθε εργαλείο που ζητείται επί ποινή απορρίψεως στον
αντίστοιχο αύξοντα αριθµό .
O τρόπος κατάρτισης των τεχνικών προδιαγραφών να είναι σύµφωνος µε τους αύξοντες
αριθµούς των εργαλείων , και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά να βρίσκονται στο φάκελο
των τεχνικών προσφορών και να ανταποκρίνονται στους αύξοντες αριθµούς των ειδικών
τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να αναγράφουν στο κάθε ένα τον α/α που ζητείται .
Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση, επί ποινή απορρίψεως , του αντιπροσώπου στην Ελλάδα,
όπου θα δηλώνεται υπευθύνως ότι η χώρα προέλευσης και κατασκευής των εργαλείων (σε
όλη τη φάση της διαδικασίας, όχι µόνο το φινίρισµα και το πακετάρισµα) είναι µέλος της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης αναφέροντας και την επωνυµία της.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΧ

ΤΙΜΗ/ΤΜΧ

∆ΑΠΑΝΗ

1

λαβίδα σύλληψης οστών ruskin
5mm 18cm ευθεία

2

520,00 €

1.040,00 €

2

λαβίδα σύλληψης οστών ruskin
5mm 18cm κυρτή

2

550,00 €

1.100,00 €

3

λαβίδα σύλληψης οστών ruskin
5mm 24cm ευθεία

2

540,00 €

1.080,00 €

4

λαβίδα σύλληψης οστών ruskin
5mm 24cm κυρτή

2

550,00 €

1.100,00 €

5

λαβίδα σύλληψης Smith Petersen
24cm κυρτή

2

550,00 €

1.100,00 €

6

οστεοψαλίδα stille πλάγιας κοπής
αρθρωτή 23cm ισχυρή

2

605,68 €

1.211,35 €

7

οστεοψαλίδα Leksell 5mm 23cm

2

605,68 €

1.211,35 €

8

οστεοψαλίδα Leksell 8mm 23cm

2

605,68 €

1.211,35 €

9

οστεοψαλίδα Leksell 3mm 23cm

2

605,68 €

1.211,35 €

10

οστεολαβίδα Kerrison (Spurling)
20cm 2mm 90° άνω

2

626,13 €

1.252,25 €

11

οστεολαβίδα Kerrison (Spurling)
20cm 4mm 90° άνω

2

625,05 €

1.250,11 €

12

οστεολαβίδα Kerrison (Spurling)
20cm 3mm 90° κάτω

2

633,99 €

1.267,98 €

13

οστεολαβίδα Kerrison (Spurling)
20cm 4mm 40° άνω

2

626,48 €

1.252,97 €

14

καλώδιο οπτικής ø 3.5mm 230cm
Medicon/Storz

1

457,53 €

457,53 €
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15

πηγή ψυχρού φωτισµού Visiomed
LS-H150 MIX

1

1.890,10 €

1.890,10 €

16

ψαλίδι Nelson Metzenbaum 26cm
κυρτό διαµαντέ

11

308,59 €

3.394,49 €

17

ψαλίδι Nelson Metzenbaum 30cm
κυρτό διαµαντέ

11

324,04 €

3.564,44 €

18

χειρουργική λαβίδα 20cm
standard 1x 2 δόντια

10

20,66 €

206,64 €

19

χειρουργική λαβίδα 25cm
standard 1x 2 δόντια

10

28,81 €

288,15 €

20

χειρουργική λαβίδα Micro Adson
12cm 1 x 2 δόντια

15

39,75 €

596,31 €

21

χειρουργική λαβίδα Hudson Ewald
12cm 1 x 2 δόντια

15

27,10 €

406,48 €

22

αιµοστατική λαβίδα Rochester
Ochsner 1x2 δόντια 18cm ευθεία

20

49,55 €

990,99 €

23

αιµοστατική λαβίδα rochester
oshner 20cm 1x2 οδόντων ευθεία

20

55,13 €

1.102,53 €

24

αιµοστατική λαβίδα Rochester
Ochsner 1x2 δόντια 22cm ευθεία

20

119,48 €

2.389,53 €

25

αιµοστατική λαβίδα kocher 14cm
ευθεία 1x2 οδόντων

20

46,05 €

920,92 €

26

αιµοστατική λαβίδα Rochester
Ochsner 1x2 δόντια 26cm ευθεία

10

155,94 €

1.559,42 €

27

αιµοστατική λαβίδα rochester
ochsner 16cm 1x2 οδόντων

20

51,34 €

1.026,74 €

28

Αιµοστατική λαβίδα KOCHER OSHSNER κυρτή, µήκος 18cm

10

52,70 €

526,96 €

29

Αιµοστατική λαβίδα KOCHER OSHSNER κυρτή, µήκος 20cm

10

57,20 €

572,00 €

30

Αιµοστατική λαβίδα KOCHER OSHSNER κυρτή, µήκος 22cm

10

125,77 €

1.257,69 €

31

λαβίδα σύλληψης allis 15cm 5x6
οδόντων

10

74,50 €

745,03 €

32

τολυπολαβίδα ευθεία Bergmann
Foerster 24cm

14

122,27 €

1.711,78 €

33

ανατοµική λαβίδα 30cm standard

14

36,39 €

509,46 €

34

χειρουργική λαβίδα 30cm
standard 1x 2 δόντια

14

36,97 €

517,58 €

35

Yankauer σωλήνας αναρρόφησης
28cm

10

56,99 €

569,90 €

36

Yankauer σωλήνας αναρρόφησης
31cm

5

74,29 €

371,45 €

37

Poole σωλήνας αναρρόφησης
16.5 fr ευθύς 20cm

4

51,84 €

207,36 €

38

Poole σωλήνας αναρρόφησης
16.5 fr κυρτός 20cm

1

50,77 €

50,77 €

39

τολυπολαβίδα rampley 25cm
ευθεία

10

80,66 €

806,60 €
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40

ανατοµική λαβίδα Potts Smith
15cm διαµαντέ

20

110,97 €

2.219,36 €

41

ανατοµική λαβίδα Potts Smith
18cm διαµαντέ

20

110,55 €

2.210,90 €

42

ανατοµική λαβίδα Potts Smith
25cm διαµαντέ

20

120,70 €

2.413,96 €

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

48.773,75 €

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

59.991,70 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΩΝ & ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
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Α/Α
1

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

19

20
21

22

23
24

25
26

ΕΙ∆ΟΣ
DOUBLE ACTION NAIL
CLIPPER
ENGLISH NAIL ANVIL
SPLITTER ∆ΙΠΛΟΥ
ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 5 ΙΝΤΣΕΣ
FREER SEPTUM ELEVATOR
IRIS ΨΑΛΙ∆Ι CURVED
STEVENS ΨΑΛΙ∆Ι ΑΜΒΛΥ
ΕΥΘΥ 11cm
STEVENS ΨΑΛΙ∆Ι ΑΜΒΛΥ
ΚΕΚΑΜΜΕΝΟ 11cm
TOURNIQUET
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ∆ΙΑΣΤΟΛΕΑ
∆ΕΡΜΑΤΟΣ- ΜΙΚΡΟ,
ΜΟΝΟ∆ΟΝΤΟ
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΛΑΒΙ∆Α
ΚΥΡΤΗ ΜΕ ∆ΟΝΤΑΚΙΑ
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΛΑΒΙ∆Α
ΚΥΡΤΗ ΧΩΡΙΣ ∆ΟΝΤΑΚΙΑ
ΒΕΛΟΝΑ ∆ΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 22mm
ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ 13cm
ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ 15cm
ΚΑΨΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ,
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΚΟΧΛΙΑΡΙΟ ΑΠΟΞΕΣΕΩΣ
ΛΑΒΗ ΜΑΧΑΙΡΙ∆ΙΩΝ ΓΙΑ
ΛΑΜΕΣ Νο11 ΕΩΣ Νο15
ΛΑΒΙ∆Α MOSQUITO ΕΥΘΕΙΑ
(STRAIGHT)
ΛΑΒΙ∆Α ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕ
ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΚΡΑ
ΕΥΘΕΙΑ(STRAIGHT)
ΛΑΒΙ∆Α ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕ
ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΚΡΑ ΚΥΡΤΗ
(CURVED)
ΛΑΒΙ∆Α ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕ
ΛΕΠΤΑ ΑΚΡΑ ΚΥΡΤΗ
(CURVED)
ΛΑΒΙ∆Α ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΗΤΡΑΣ
ΛΑΒΙ∆Α ∆ΙΑΝΟΙΞΗΣ
(ΦΑΓΕΣΟΡΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ)
17cm
ΛΑΒΙ∆Α ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗ
ΤΕΡΜΙΝΘΟΥ ΜΕ ΛΕΠΤΑ
ΑΚΡΑ
ΛΑΒΙ∆Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕ
ΛΕΠΤΑ ΑΚΡΑ 12cm
ΛΑΒΙ∆ΕΣ ΚΥΡΤΕΣ
Ο∆ΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕ ΛΕΠΤΑ ΑΚΡΑ
ΠΕΡΙΠΟΥ 15cm
ΜΑΧΑΙΡΙ∆ΙΟ ∆ΙΑΘΕΡΜΙΑΣ
28mm

ΜΟΝ
ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ
∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΠΑ

ΤΕΜ

1

90

90

110,70

1

100

100

123,00

2
2

100
15

200
30

246,00
36,90

2

10

20

24,60

2

10

20

24,60

2

6

12

14,76

22

18

396

487,08

10

25

250

307,50

20

20

400

492,00

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

10
30
2

16
18
20

160
540
40

196,80
664,20
49,20

6

8

48

59,04

ΤΕΜ
ΤΕΜ

2

22

44

54,12

10

7

70

86,10

2

20

40

49,20

35

18

630

774,90

5

18

90

110,70

2

20

40

49,20

2

150

300

369,00

5

28

150

184,50

10

16

160

196,80

40

10

400

492,00

15

22

330

405,90

5

18

90

110,70

ΤΕΜ

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

ΤΕΜ
ΤΕΜ

ΤΕΜ
ΤΕΜ

ΤΕΜ

ΤΕΜ

ΤΕΜ
ΤΕΜ

ΤΕΜ

ΤΕΜ
ΤΕΜ

ΤΕΜ
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27
28
29
30
31

32
33
34

35
36

ΜΠΙΛΙΑ ∆ΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 14mm
ΚΑΙ ∆ΙΑΜΕΤΡΟ 2mm
ΜΠΙΛΙΑ ∆ΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 22mm
ΚΑΙ ∆ΙΑΜΕΤΡΟ 4mm
ΞΕΣΤΡΑ ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ
14cm ΚΑΙ ∆ΙΑΜΕΤΡΟ 5mm
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ
ΨΑΛΙ∆Ι ΕΠΙ∆ΕΣΜΩΝ LISTER
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 18cm
ΨΑΛΙ∆Ι ΝΥΧΙΩΝ ΜΕ
ΕΛΑΦΡΩΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΗ
ΜΥΤΗ
ΨΑΛΙ∆Ι ΟΞΥΑΙΧΜΟ ΕΥΘΥ
12cm
ΨΑΛΙ∆Ι ΟΞΥΑΙΧΜΟ ΚΥΡΤΟ
12cm
ΨΑΛΙ∆Ι ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ
ΜΕ ΚΥΡΤΕΣ ΑΚΡΕΣ ΓΙΑ
ΙΣΤΙΚΟ ΚΟΨΙΜΟ
ΨΑΛΙ∆Ι ΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

8

14

112

137,76

5

16

80

98,40

2

35

70

86,10

2

15

30

36,90

2

25

50

61,50

2

10

20

24,60

20

14

280

344,40

10

15

150

184,50

18

15

270

332,10

12

25

300
6012

369,00
7394,76

ΤΕΜ

ΤΕΜ
ΤΕΜ
ΤΕΜ

ΤΕΜ

Η συνολική ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 11.308.261,00 ΕΥΡΩ
(συµπ. ΦΠΑ). Η συµφωνία πλαίσιο αφορά την κάλυψη των αναγκών του φορέα για
χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών.

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (call-offs)
ΠΠΥΥ 2011

1

Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ - ΕΚΑ

2

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

3

Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

4

Γ.Ν. ΝΟΣΗΜ. ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΩΤΗΡΙΑ»

5

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

6

ΓΝΑ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

7

Γ.Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ

8

Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»

9

Γ.Ν. ΠΑΙ∆ΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

10

Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

11

Γ. ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

12

Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
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13

Γ.Ν.Α. «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

14

Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

15

Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΕΚΕΙΟ»

16

ΝΟΣΟΚ. ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΩΝ & ∆ΕΡΜ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΥΓΓΡΟΣ»

17

Γ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ»

18

Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ»

19

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σηµειώνεται ότι οι ποσότητες και οι προϋπολογισµοί που αναγράφονται παραπάνω
αφορούν στο κάθε ένα έτος, ενώ η συµφωνία πλαίσιο είναι για τρία έτη.
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(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α/Α
∆ΙΑΚΗΡ
ΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣ
ΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ
ΕΝΟΥ
ΕΙ∆ΟΥΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΙ∆ΟΥΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
(ref. Number)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΙ∆ΟΥΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

............

..................

.................

.................

............

..................

.................

..................

..................

............

..................

.................

.................

............

..................

.................

..................

..................

............

..................

.................

.................

............

..................

.................

..................

..................

............
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.................

.................

............

..................

.................

..................

..................

............

..................

.................

.................

............

..................

.................

..................

..................

............

..................

.................

.................

............

..................

.................

..................

..................

............

..................

.................

.................

............

..................

.................

..................

..................

............

..................

.................

.................

............

..................

.................

..................

..................

............

..................

.................

.................

............

..................

.................

..................

..................

............

..................

.................

.................
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..................

.................

..................

..................
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(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2). ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α
∆ΙΑΚΗ
ΡΥΞΗΣ

..........
........
..........
........
..........
........
..........
........
..........
........
..........
........
..........
........

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΙ∆ΟΥΣ

..................

.................

..................

.................

..................

.................

..................

.................

..................

.................

..................

.................

..................

.................

GMDN

.............
....
.............
....
.............
....
.............
....
.............
....
.............
....
.............
....

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟ
ΜΕΝΟΥ
ΕΙ∆ΟΥΣ
ολογράφως
και
αριθµητικά
ΜΕ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΠΑ %

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ
ολογράφως και
αριθµητικά
χωρίς ΦΠΑ

..................

............

............

............

..................

..................

............

............

............

.................

..................

..................

............

............

............

.................

..................

..................

............

............

............

.................

..................

..................

............

............

............

.................

..................

..................

............

............

............

.................

..................

..................

............

............

............

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤ
ΗΡΙΟΥ ΕΠΥ

.................

..................

.................
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Παράρτηµα ΙΙ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ
για την προµήθεια: ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ CPV 33162200-5
Αριθµός Συµφωνίας Πλαίσιο: 1/2013
Τίτλος Συµφωνίας Πλαίσιο: Συµφωνία Πλαίσιο (framework agreements stricto sensu)
για την προµήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ CPV 33162200-5
Αναθέτουσα Αρχή:
ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ
Η σύναψη της παρούσας Συµφωνίας Πλαίσιο πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το
Προεδρικό ∆ιάταγµα 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007), συµπληρωµατικά δε µε το
Προεδρικό ∆ιάταγµα 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007 ). Τα άρθρα και οι ορισµοί που
ακολουθούν διατυπώνουν τους όρους και προϋποθέσεις που θα διέπουν τις
διαδικασίες, παραγγελίας και παράδοσης των αγαθών που θα απαιτούνται από τις
Αναθέτουσες Αρχές και τους Φορείς ∆ιενέργειας.
Ορισµοί
Σ’ αυτήν τη Συµφωνία Πλαίσιο οι πιο κάτω όροι θα έχουν την έννοια που τους
αποδίδεται στον πίνακα πιο κάτω:
Αγοραστής(ές)
Ορίζονται οι Φορείς ∆ιενέργειας ή Αναθέτουσα Αρχή που
(Φορείς
αναφέρονται άµεσα ή έµµεσα (ως µέλη µιας γενικότερης
∆ιενέργειας)
κατηγορίας) στο 0, και έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν
Παραγγελίες Προϊόντων υπό τους όρους της Συµφωνίας
Πλαίσιο.
Έκθεση
Ορίζεται η ηλεκτρονική φόρµα την οποία συµπληρώνει ο
Παράδοσης
Αγοραστής µέσω του Συστήµατος και η οποία αναφέρει το
αποτέλεσµα της Παράδοσης, υποδηλώνοντας την
αποδοχή/απόρριψη ολόκληρης ή µέρους της συγκεκριµένης
Παράδοσης.
Εµπλεκόµενα
Ορίζονται τα µέρη που απαρτίζουν τη Συµφωνία Πλαίσιο,
Μέρη
όπως καθορίζεται στο Άρθρο 1 της Συµφωνίας Πλαίσιο
Ηµέρα(ες)
Ορίζονται ηµερολογιακές ηµέρες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
ρητώς σε συγκεκριµένο σηµείο της Συµφωνίας Πλαίσιο
Κατηγορία
Ορίζεται το σύνολο των Συµφωνιών Πλαίσιο που συνάπτονται
Συµφωνιών
µε Προµηθευτές για την προµήθεια των ειδών.
Πλαίσιο
Κύρωση(εις)
Ορίζεται η αποζηµίωση που καθορίζεται στη Συµφωνία
Πλαίσιο (Άρθρο 15) η οποία θα καταβάλλεται από τον
Προµηθευτή στον Αγοραστή σε περίπτωση αποτυχίας του
πρώτου να εκπληρώσει οποιαδήποτε υποχρέωση του που
προκύπτει από τη Συµφωνία Πλαίσιο.
Μήνας(ες)
Ορίζονται οι ηµερολογιακοί µήνες, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά ρητώς σε συγκεκριµένο σηµείο της Συµφωνίας
Πλαίσιο
Παραγγελία(ες)
Ορίζεται η υποβολή µιας παραγγελίας για την προµήθεια, από
έναν Αγοραστή στον Προµηθευτή, σύµφωνα µε τις διαδικασίες
που περιγράφονται στο Άρθρο 11 της Συµφωνίας Πλαίσιο.
Παράδοση(σεις)
Ορίζεται η παράδοση των Προϊόντων από τον Προµηθευτή
στις καθορισµένες Τοποθεσίες Παράδοσης, µετά από
συγκεκριµένη Παραγγελία.
Προϊόν(τα)
Ορίζονται τα προϊόντα που παρατίθενται στο Παράρτηµα ΙΙ
Προσφορά
Ορίζεται η πρόταση που υποβλήθηκε από τον Προµηθευτή ως
ανταπόκριση στη σχετική πρόσκληση και η οποία κατέληξε
στην υπογραφή της παρούσας Συµφωνίας Πλαίσιο
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Συµφωνία Πλαίσιο
Απόφαση
∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού

∆ιαγωνισµός

Σύµβαση

Αναθέτουσα Αρχή
Σύστηµα
Τοποθεσία
Παράδοσης

Ορίζεται η παρούσα συµφωνία, η οποία καθορίζει τους
αρχικούς όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τις
Παραγγελίες, Αγορές και Παραδόσεις που θα
πραγµατοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκειά της.
Ορίζεται η Απόφαση-πρόσκληση προς τους προµηθευτές που
αναφέρονται στη συµφωνία πλαίσιο µε την οποία καθορίζονται
οι όροι οι οποίοι δεν καλύπτονται µε την συµφωνία πλαίσιο,
όπως η ποσότητα του υπό προµήθεια είδους, ο τόπος και ο
χρόνος παραλαβής, η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, η
εγγύηση συµµετοχής και η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ο τρόπος
και ο χρόνος πληρωµής, ο κωδικός πληρωµής, οι κρατήσεις
και οι επιβαρύνσεις, ο αναλογούν ΦΠΑ και ο φόρος
εισοδήµατος καθώς και πρόσθετοι όροι όπου ο Αγοραστής
κρίνει αναγκαίους, όµως σε καµία περίπτωση διαφορετικούς
από της συµφωνίας πλαίσιο.
Ορίζεται η µίνι ∆ιαγωνιστική διαδικασία (call-offs) για τις
εκτελεστικές της συµφωνίας πλαισίου συµβάσεις µε την οποία
ανακηρύσσεται ο µειοδότης και στη συνέχεια υπογράφεται η
σύµβαση ανάµεσα στον αγοραστή και τον µειοδότη
Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ του Αγοραστή και του
Προµηθευτή, η οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση του
αποτελέσµατος του διαγωνισµού.
ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ
Ορίζεται το Ηλεκτρονικό Σύστηµα ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(βλέπε Παράρτηµα ΙΙΙ)
Ορίζονται οι διευθύνσεις στις οποίες θα παραδίδονται τα
Προϊόντα και θα καθορίζονται από τον Αγοραστή µε κάθε
Παραγγελία.

Η ερµηνεία της παρούσας Συµφωνίας Πλαίσιο θα υπόκειται στις πιο κάτω πρόνοιες:
i. Λέξεις στον ενικό θεωρούνται ότι σηµασιολογικά συµπεριλαµβάνουν και τον
αντίστοιχο όρο στον πληθυντικό, και αντίθετα
ii. Λέξεις αρσενικού γένους συµπεριλαµβάνουν και το θηλυκό και το ουδέτερο.
iii. Η λέξη «περιέχω» µε όλες τις πιθανές κλίσεις θα ερµηνεύεται σαν να ακολουθείται
πάντα από τις λέξεις «χωρίς περιορισµό», εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στη
Συµφωνία Πλαίσιο
iv. Αναφορές σε πρόσωπα περιλαµβάνουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα (που
διέπονται από δηµόσιο ή ιδιωτικό νόµο) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νοµικών
προσώπων
v. Αναφορές σε οποιοδήποτε νόµο, ρύθµιση, κανονισµό, ή άλλο συναφές, θα
ερµηνεύονται σαν αναφορές στο νόµο, ρύθµιση, κανονισµό ή άλλο συναφές όπως
αυτό έχει τροποποιηθεί από οποιοδήποτε επακόλουθο νόµο, ρύθµιση, κανονισµό ή
άλλο συναφές επακόλουθο της τροποποίησης.
vi. Οι τίτλοι/επικεφαλίδες συµπεριλαµβάνονται στη Συµφωνία Πλαίσιο για διευκόλυνση
των αναφορών µόνο και δεν έχουν στόχο να επηρεάσουν την ερµηνεία της Συµφωνίας
Πλαίσιο µε κανένα τρόπο
vii. Αναφορές σε οποιοδήποτε Άρθρο ή Παράρτηµα χωρίς περαιτέρω χαρακτηρισµό,
θα ερµηνεύονται ως αναφορές στο Άρθρο ή Παράρτηµα της Συµφωνίας Πλαίσιο, µε
την αντίστοιχη αρίθµηση.
viii. Αναφορά σε Άρθρο ή Παράρτηµα αποτελεί αναφορά στο σύνολο του, εκτός εάν
καθορίζεται διαφορετικά.
ix. Στην περίπτωση, οιασδήποτε σύγκρουσης ανάµεσα στα Άρθρα και τα Παραρτήµατα
της Συµφωνίας Πλαίσιο, τα Άρθρα θα υπερισχύουν έναντι των Παραρτηµάτων.
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Όροι και Προϋποθέσεις
1.

Εµπλεκόµενα Μέρη
Η Συµφωνία Πλαίσιο συνάπτεται µεταξύ του ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, εφεξής καλούµενη η
Αναθέτουσα Αρχή, και
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________, εφεξής
καλούµενος ο Προµηθευτής.
2.
Περιεχόµενο της Συµφωνίας Πλαίσιο
Η Συµφωνία Πλαίσιο αποτελείται από αυτό το κυρίως κείµενο και τα ακόλουθα
παραρτήµατα και αντικαθιστά όλη την προηγούµενη επικοινωνία που
πραγµατοποιήθηκε, αποτελώντας έτσι την πλήρη και µοναδική συµφωνία µεταξύ των
Εµπλεκόµενων Μερών
Παράρτηµα Ι – Αγοραστές
Παράρτηµα ΙΙ – Προϊόντα
Παράρτηµα ΙΙΙ – Ηλεκτρονικό Σύστηµα ∆ηµοσίων Συµβάσεων
3.
Σκοπός και αντικείµενο της Συµφωνίας Πλαίσιο
Σκοπός της Συµφωνίας Πλαίσιο είναι να καθορίσει τους όρους σύµφωνα µε τους
οποίους ο Προµηθευτής θα προµηθεύει τον Αγοραστή (Άρθρο 4) συγκεκριµένα είδη
ύστερα από την ολοκλήρωση του µίνι µειοδοτικού διαγωνισµού (call-offs) για τις
εκτελεστικές της συµφωνίας πλαισίου συµβάσεις. Ο διαγωνισµός θα διενεργείται µετά
από Απόφαση-πρόσκληση του Αγοραστή προς τους προµηθευτές που συµµετέχουν
στη συµφωνία πλαίσιο να υποβάλουν σφραγισµένη οικονοµική προσφορά για το
συγκεκριµένο είδος ή κατηγορία είδων. (Παράρτηµα ΙΙ).
Η Συµφωνία Πλαίσιο δεν αποτελεί δέσµευση εκ µέρους των Αγοραστών να
υποβάλλουν Παραγγελίες. ∆έσµευση θα υπάρχει µόνο εάν και εφόσον ένας Αγοραστής
υποβάλει µια συγκεκριµένη Παραγγελία (Άρθρο 11), σύµφωνα µε τους όρους της
Συµφωνίας Πλαίσιο και µετά την ολοκλήρωση της εκτελεστικής της συµφωνίας
πλαισίου σύµβαση.
4.
Αγοραστές
Οι Αγοραστές που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι είναι εξουσιοδοτηµένοι αλλά όχι
υποχρεωµένοι να υποβάλλουν Παραγγελίες υπό τους όρους αυτής της Συµφωνίας
Πλαίσιο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Άρθρου 11.
5.
Υποχρεώσεις
Σύµφωνα µε όλους τους όρους της Συµφωνίας Πλαίσιο, οι Αγοραστές µπορούν να
υποβάλουν Παραγγελίες όπως περιγράφεται στο Άρθρο 11 και ο Προµηθευτής
υποχρεούται να παραδώσει τα Προϊόντα (Παράρτηµα ΙΙ) της Παραγγελίας, ενώ ο
Αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει στον Προµηθευτή το ποσό της συµφωνηθείσας
τιµής, όπως έχει προκύψει µετά την υπογραφή της εκτελεστικής σύµβασης της
συµφωνίας πλαισίου, η οποία τιµή σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί την
ενδεικτική τιµή µε την οποία ο προµηθευτής συµµετέχει στη συµφωνία πλαίσιο.
Οι Αγοραστές δεν υποχρεούνται να καλύψουν τις αγοραστικές τους ανάγκες ή µέρος
αυτών, ή να Παραγγείλουν οποιαδήποτε αξία ή αριθµό Προϊόντων, από τον
Προµηθευτή. Τίποτα σε αυτήν τη Συµφωνία Πλαίσιο δεν υποχρεώνει οποιοδήποτε
Αγοραστή να Παραγγείλει Προϊόντα. Μία Παραγγελία θεωρείται έγκυρη µόνο όταν ο
Αγοραστής, µε δική του πρωτοβουλία, υποβάλει Απόφαση-πρόσκληση για προµήθεια
ειδών προς τους συµµετέχοντες στη συµφωνία πλαίσιο και στη συνέχεια µετά τη
διενέργεια του µίνι διαγωνισµού (call-offs) την επιλογή µειοδότη και την υπογραφή της
εκτελεστικής της συµφωνίας πλαισίου σύµβασης, που έχει υπογραφεί.
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Ο Αγοραστής υποχρεούται να προβεί στις αντίστοιχες πληρωµές σύµφωνα µε το
Άρθρο 17.
6.

Κατηγορία Συµφωνιών Πλαίσιο
Η Συµφωνία Πλαίσιο συνάπτεται στα πλαίσια µιας Κατηγορίας Συµφωνιών Πλαίσιο για
προµήθεια ειδών ………….., ενώ αντίστοιχες Συµφωνίες Πλαίσιο δύνανται να έχουν
συναφθεί παράλληλα από την Αναθέτουσα Αρχή και µε άλλους Προµηθευτές.
Παραγγελίες που υποβάλλονται στα πλαίσια µιας Κατηγορίας Συµφωνιών Πλαίσιο,
υπόκεινται στους όρους του Άρθρου 11.
7.
Έναρξη και διάρκεια
Η Συµφωνία Πλαίσιο τίθεται σε ισχύ από τη στιγµή της υπογραφής της και είναι έγκυρη
για υποβολή Παραγγελιών για 3 έτη.
Όλοι οι όροι και προϋποθέσεις της Συµφωνίας Πλαίσιο παραµένουν σε πλήρη ισχύ για
όλες τις Παραγγελίες που έχουν υποβληθεί κατά την περίοδο ισχύος της Συµφωνίας
Πλαίσιο. ∆ηλαδή, µετά τη λήξη της ισχύος της Συµφωνίας Πλαίσιο, οποιαδήποτε
Παραγγελία που βρίσκεται στη φάση της εκτέλεσης, πρέπει να ολοκληρώνεται
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συµφωνίας Πλαίσιο. Επιπλέον, ο
επιλεγείς οικονοµικός φορέας της συµφωνίας πλαισίου οφείλει να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης της συµφωνίας πλαισίου σε ποσοστό 1% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης, ή σε ποσοστό αυτής κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην
περίπτωση β΄της παρ. 4 του άρθρου 25 του π.δ. 60/2007, η οποία θα αποδεσµέυεται
ισόποσα και αναλογικά, κατ΄έτος, σε σχέση µε το χρόνο συνολικής διάρκειας
8.

Μεταβίβαση δικαιωµάτων
Ο Προµηθευτής δε δύναται να µεταβιβάζει το σύνολο ή µέρος των δικαιωµάτων της
παρούσας Συµφωνίας Πλαίσιο, ή το σύνολο ή µέρος των υποχρεώσεων του που
απορρέουν από αυτήν, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο χωρίς την
προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Επιπλέον, ο Προµηθευτής δε δύναται να αναθέτει σε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
την εκτέλεση οποιασδήποτε Παραγγελίας η οποία έχει υποβληθεί υπό τους όρους της
παρούσας Συµφωνίας Πλαίσιο χωρίς την προηγούµενη συγκατάθεση της Αναθέτουσας
Αρχής.

9.

Γλώσσα
Τα Ελληνικά ορίζονται ως η γλώσσα της Συµφωνίας Πλαίσιο.

10.

Αποδεικτικά και πιστοποιητικά
Κατά την διάρκεια ισχύος της Συµφωνίας Πλαίσιο, ο Προµηθευτής, εφόσον του ζητηθεί
από τη Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αποδείξεις και
πιστοποιητικά που να επιβεβαιώνουν την προσωπική του κατάσταση όπως αυτή έχει
δηλωθεί µε την υποβολή του φακέλου της προσφοράς του κατά τα στάδιο της
αποδοχής του προµηθευτή στη συµφωνία πλαίσιο από την Αναθέτουσα αρχή
Παραγγελίες-Προµήθεια
Όλες οι Παραγγελίες-Προµήθεια θα υποβάλλονται απευθείας, στον µειοδότη µετά την
ανάθεση των εκτελεστικών συµβάσεων (call-offs)

11.

Αποδοχή/Απόρριψη Παραγγελίας
Η αποδοχή µιας υποβληθείσας Παραγγελίας αποτελεί συµβατική δέσµευση µεταξύ του
Αγοραστή και του Προµηθευτή, για την αγορά και παράδοση των παραγγελθέντων
Προϊόντων. Η σύµβαση αυτή διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις της
Συµφωνίας Πλαίσιο και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να επιφέρει ουσιαστικές
τροποποιήσεις στους όρους της εν λόγω συµφωνίας.
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12.

Παράδοση
Με την αποδοχή µιας Παραγγελίας (Άρθρο 11), ο Προµηθευτής υποχρεούται σε κάθε
περίπτωση να παραδίδει τα Προϊόντα σύµφωνα µε τους όρους της εκτελεστικής της
συµφωνίας πλαισίου σύµβασης.
Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην Παράδοση των παραγγελθέντων
Προϊόντων ή µέρους αυτών, που δεν καλύπτεται από το Άρθρο 23 ή που δεν έχει
ρητώς συµφωνηθεί µε τη Αναθέτουσα Αρχή, ισχύουν οι όροι του Άρθρου 15.

Τα Προϊόντα θα παραδίδονται στους Τόπους Παράδοσης που καθορίζονται στην
Σύµβαση από τους Αγοραστές οι οποίοι ορίζονται στο Παράρτηµα Ι.
Η προµήθεια των Προϊόντων και η Παράδοση τους θα πραγµατοποιούνται σύµφωνα
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συµφωνίας Πλαίσιο και της Σύµβασης
Όλα τα Προϊόντα θα είναι υπό την ευθύνη του Προµηθευτή και ο Αγοραστής δεν φέρει
καµία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά σε Προϊόν µέχρι την υποβολή της
Αναφοράς Παράδοσης η οποία υποδηλώνει και την αποδοχή, ή όταν ο Προµηθευτής
είναι σε θέση να αποδείξει ότι η απώλεια ή η ζηµία προκλήθηκε ή συντελέστηκε εξ’
υπαιτιότητας του Αγοραστή.
13.
Αποδοχή/Απόρριψη Παράδοσης
Ο Αγοραστής δύναται να απορρίψει την Παράδοση ή µέρος αυτής σε περίπτωση που
τα Προϊόντα δεν είναι αυτά που παρήγγειλε, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ.
14.
Παράδοση-Παραλαβή
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στα εκάστοτε νοσοκοµεία που ορίζονται στο
Παράρτηµα Ι της παρούσας.
Η παραλαβή της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί από αρµόδια επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής ανά νοσοκοµείο, που θα συγκροτηθεί για το σκοπό
αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής τα οποία θα κοινοποιούνται
υποχρεωτικά στην Αναθέτουσα Αρχή.
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης της προµήθειας µπορεί σε αντικειµενικά
δικαιολογηµένες περιπτώσεις να παρατείνεται µέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό
αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του
συµβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συµβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι
µεγαλύτερος από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες µπορεί µε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα ∆ιενέργειας να παρατείνεται µέχρι το ½ αυτού.
Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα
παράτασης ή εάν λήξη ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί η
προµήθεια ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβαλλοµένων των κατά περίπτωση
προβλεπόµενων κυρώσεων των άρθρων 15 και 16 της παρούσας συµφωνίας πλαίσιο.
Με αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα ∆ιενέργειας και
ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, ο συµβατικός
χρόνος παράδοσης µπορεί να µετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν
αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση της συµβατικής προµήθειας. Στις
περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται
κυρώσεις.
15.
1.

Κυρώσεις για καθυστερήσεις στην Παράδοση
Σε περίπτωση που η προµήθεια παραδοθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου,
όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης
που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του ανωτέρου άρθρου,
επιβάλλεται, εκτός των προβλεπόµενων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιµο
που υπολογίζεται ως εξής:
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2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ¼
του µέγιστου προβλεπόµενου από την παράγραφο 3 του ανωτέρου άρθρου 14 χρόνου
παράτασης, ποσοστό 1% επί της συµβατικής αξίας του µέρους του υλικού που
παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα από ¼ µέχρι το ½ του
µέγιστου προβλεπόµενου από την παράγραφο 3 του ανωτέρου άρθρου 14 χρόνου
παράτασης, ποσοστό 3% επί της συµβατικής αξίας του µέρους του υλικού που
παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Εάν κατά τον υπολογισµό του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας,
θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.
Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της
συµβατικής αξίας του µέρους του υλικού που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της
συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών χωρίς τον Φ.Π.Α. Εάν τα
υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εµπρόθεσµα το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συνολικής συµβατικής
αξίας της προµήθειας.
Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό είσπραξης του
προµηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού µε ισόποση κατάπτωση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο
ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης αναδόχων το πρόστιµο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα
µέλη της ένωσης.

16.
Κήρυξη Προµηθευτή Εκπτώτου
1. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την
σύµβαση µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισµού.
2. Με τη ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα υλικά µέσα στο συµβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του
δόθηκε σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 14 της παρούσας.
3. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν το υλικό δεν παραδόθηκε ή
αντικαταστήθηκε µε ευθύνη του ∆ηµοσίου ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Με την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του
παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού µέχρι την προηγούµενη της
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται εις βάρος του πέραν της οποίας
ουδεµία παράδοση απορριφθέντων υλικών γίνεται δεκτή.
5. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από
γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, η οποία υποχρεωτικά καλεί
τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευτικά οι παρακάτω
κυρώσεις:
α) Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης καλής λειτουργίας ή καλής εκτέλεσης της
σύµβασης, κατά περίπτωση.
β) Ανάθεση της προµήθειας σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή στον επόµενο
προσφέροντα που είχε λάβει µέρος στο διαγωνισµό. Κάθε άµεση ή έµµεση
προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε
βάρος του εκπτώτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην
περίπτωση που δεν πραγµατοποιηθεί νέα ανάθεση της προµήθειας κατά τα παραπάνω
οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε
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βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ) Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10%της αξίας των υλικών για τα
οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει τα υλικά µέχρι
την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται εις βάρος
του ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε χρήση ή όχι του δικαιώµατος αυτού. Στην περίπτωση
αυτή έχουν εφαρµογή και τα αναφερόµενα της παρ. 6 του άρθρου 15 της παρούσας.
δ) Σε περίπτωση που η προµήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προµηθευτή γίνεται µε
τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της
σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση ,κατά τον υπολογισµό
του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από
την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται
µε το προς καταλογισµό ποσό.
17.

Όροι πληρωµών
Όλα τα τιµολόγια που εκδίδονται από τον Προµηθευτή και οι ακόλουθες πληρωµές από
τον Αγοραστή προς τον Προµηθευτή θα είναι σε Ευρώ. Η πληρωµή θα γίνεται αφού
προσκοµισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον δεν εκκρεµεί καµία σε βάρος
του ποινή απορρέουσα από παράβαση της συµβάσεως (Τιµολόγιο, Φορολογική
ενηµερότητα, ασφαλιστική ενηµερότητα καταστατικό εταιρείας και νοµιµοποίηση
εκπροσώπου κ.λ.π.) και εντός δύο µηνών από την κατάθεση των τιµολογίων ( και
σύµφωνα µε το Π.∆166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-06-2000 και το άρθρο 5 του Ν.2955/2001).
Οι τιµές (τόσο οι ενδεικτικές τιµές, όσο και οι τιµές που θα προκύψουν από τους µίνι
διαγωνισµούς (call offs) από τους Φορείς ∆ιενέργειας που θα είναι και δεσµευτικές)
περιλαµβάνουν το κόστος παράδοσης, µεταφοράς και οποιοδήποτε άλλο κόστος που
πιθανόν να προκύπτει στα πλαίσια της Παράδοσης, αλλά δεν περιλαµβάνουν Φόρο
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
Στην περίπτωση Παραγγελιών για µικρές ποσότητες, δεν προβλέπεται αλλαγή στις
προσφερόµενες τιµές ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα πραγµατοποιηθεί η
προµήθεια και των ποσοτήτων αυτής.
Ο Προµηθευτής δε δύναται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό επιπλέον των
προσφερόµενων τιµών που ορίζονται στη συµφωνία πλαίσιο.
Οι τιµές θα δηλώνονται µόνο σε Ευρώ.
18.
Αναπροσαρµογή τιµών και Προϊόντων
Αναπροσαρµογή τιµών δεν επιτρέπεται.
19.
Πιστοποιητικά και φυλλάδια σχετικά µε τα Προϊόντα
Μετά από σχετικό αίτηµα, και όπου εφαρµόζεται, ο Προµηθευτής πρέπει να είναι σε
θέση να παρέχει στον Αγοραστή πλήρως περιγραφικά φυλλάδια, εικόνες και
οποιαδήποτε πιστοποιητικά απαιτούνται, σε σχέση µε τα Προϊόντα.
20.
Προσδιορισµός ταυτότητας Προϊόντων
Τα Προϊόντα πρέπει να φέρουν σαφή σήµανση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
21.
Πρότυπα ποιότητας και έλεγχος ποιότητας Προϊόντων
Ο Αγοραστής δύναται να πραγµατοποιεί οποιουσδήποτε ελέγχους κατά την
Παράδοση, και πριν την αποδοχή των Προϊόντων, έτσι ώστε να επιβεβαιώνει τη
συµµόρφωσή τους µε τα Προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ. Πέρα από αυτούς
τους ελέγχους, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, και χωρίς καµία ειδοποίηση, να προβαίνει
σε τυχαίους (ποιοτικούς και/ή ποσοτικούς) ελέγχους σε δείγµατα των παραδοθέντων
Προϊόντων που σχετίζονται µε τη Συµφωνία Πλαίσιο. Σε περίπτωση που τα
παραδοθέντα Προϊόντα από τον Προµηθευτή δεν είναι αυτά που παρατίθενται στο
Παράρτηµα ΙΙ, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί στις επιπλέον ενέργειες που
θεωρεί απαραίτητες κατά του Προµηθευτή, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων του
Άρθρου16.
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22.

Αποποίηση δικαιωµάτων
Η παράλειψη ενός Εµπλεκόµενου Μέρους να αξιώνει την αυστηρή εκπλήρωση
οποιασδήποτε διάταξης της Συµφωνίας Πλαίσιο, ή η παράλειψη ή οποιαδήποτε
καθυστέρηση ενός Εµπλεκόµενου Μέρους στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώµατος ή
αξιώσεις αποκατάστασης, δεν συνιστά παραίτηση του δικαιώµατος διεκδίκησης της
αποκατάστασης και δεν µπορεί να επιφέρει µείωση των υποχρεώσεων που
απορρέουν από τη Συµφωνία Πλαίσιο.
23.
Τερµατισµός
Εάν οποιοδήποτε Εµπλεκόµενο Μέρος παραβιάσει οποιοδήποτε όρο της Συµφωνίας
Πλαίσιο τον οποίο δεν είναι σε θέση να επανορθώσει, ή, εάν είναι σε θέση να
επανορθώσει, δεν το πράξει µέσα σε ένα µήνα από την στιγµή της σχετικής γραπτής
ειδοποίησης του από το άλλο Εµπλεκόµενο Μέρος, το άλλο Εµπλεκόµενο Μέρος
δύναται να τερµατίσει την Συµφωνία Πλαίσιο λαµβάνοντας άµεσα µέτρα και
ενηµερώνοντας γραπτώς το Εµπλεκόµενο Μέρος που διέπραξε την παράβαση χωρίς
να θίγονται οποιαδήποτε άλλα δικαιώµατα των Εµπλεκοµένων Μερών σχετικά µε την
παράβαση, ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο απορρέοντα από τη Συµφωνία Πλαίσιο.
Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τερµατίσει τη Συµφωνία Πλαίσιο, µετά από
προειδοποίηση 7 ηµερών προς τον Προµηθευτή, για έναν ή περισσότερους από τους
πιο κάτω λόγους:
Α. Ο Προµηθευτής εµπίπτει σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που περιγράφονται
στο Άρθρο 6 του Π.∆. 118/2007(ΦΕΚ 150/Α/2007)
Β. Ο Προµηθευτής ή οποιοσδήποτε κατασκευαστής των Προϊόντων απασχολεί ή
εκµεταλλεύεται ανήλικους κάτω των 15 ετών, κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182
της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας.
Γ. Ο Προµηθευτής, για περισσότερες από δύο φορές, αποτυγχάνει να διεκπεραιώσει
Παραγγελίες χωρίς αιτιολόγηση.
∆. Ο Προµηθευτής Παραδίδει Προϊόντα τα οποία δεν είναι σύµφωνα µε τους όρους και
τις προϋποθέσεις της Συµφωνίας Πλαίσιο.
Ε. Ο Προµηθευτής προµηθεύει Προϊόντα τα οποία δεν είναι αυθεντικά ή/και παραβιάζει
δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας ή οποιεσδήποτε απαγορεύσεις ή περιορισµούς
που προβλέπονται από το Κοινοτικό και Εθνικό νοµοθετικό πλαίσιο.
Ζ. Σε περίπτωση οποιουδήποτε άλλου σοβαρού, µη προβλεπόµενου λόγου που η
Αναθέτουσα Αρχή κρίνει δικαιολογηµένο και εφόσον αιτιολογείται ειδικά.
Μετά τον τερµατισµό της Συµφωνίας Πλαίσιο, ο Προµηθευτής υποχρεούται να
ολοκληρώνει οποιαδήποτε Παραγγελία βρίσκεται σε ισχύ, σύµφωνα µε τους όρους και
προϋποθέσεις της Συµφωνίας Πλαίσιο. Ωστόσο, η Αναθέτουσα Αρχή ή ο Φορέας
∆ιενέργειας δύναται να αποφασίσει την ακύρωση της Παραγγελίας.
Ο Προµηθευτής δε δύναται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό πέραν του ορίου των
ποσών που οφείλονται σε αυτόν για Προϊόντα που έχουν ήδη παραδοθεί και έχουν
γίνει αποδεκτά, ούτε δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση για οποιαδήποτε απώλεια ή
ζηµία που έχει υποστεί ως αποτέλεσµα του τερµατισµού της Συµφωνίας Πλαίσιο.
Κανένα Εµπλεκόµενο Μέρος δε θεωρείται ότι αθετεί τις υποχρεώσεις του όπως
προκύπτουν από τη Συµφωνία Πλαίσιο, εφόσον η εκπλήρωση των υποχρεώσεων
αυτών εµποδίζεται από οποιοδήποτε γεγονός ανωτέρας βίας, η οποία προκύπτει µετά
από την ηµεροµηνία της υπογραφής της Συµφωνίας Πλαίσιο από τα δύο µέρη.
Για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου, ο όρος "ανωτέρα βία" αναφέρεται σε
γεγονότα όπως απεργίες (εκτός εάν αυτές περιορίζονται στους εργαζόµενους του
Προµηθευτή), καταλήψεις ή άλλες εργασιακές διαταραχές, εχθροπραξίες, πολέµους
κηρυγµένους ή µη, αποκλεισµούς, εξεγέρσεις, τροµοκρατικές ενέργειες, επιδηµίες,
κατολισθήσεις, σεισµούς, καταιγίδες, κεραυνούς, πληµµύρες, εµφύλιες διαταραχές,
εκρήξεις και οποιαδήποτε άλλα απρόβλεπτα συµβάντα που είναι πέραν από τον
έλεγχο των Εµπλεκόµενων Μερών και τα οποία συµβαίνουν στην επικράτεια της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας στην οποία η Κυβέρνηση ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο ή στον
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τόπο εγκατάστασης του Προµηθευτή ή στον τόπο κατασκευής των Προϊόντων και τα
οποία δε δύναται να αντιµετωπιστούν από κανένα από τα µέρη µε τη δέουσα επιµέλεια.
24.
Επιχειρηµατική δεοντολογία και σύγκρουση συµφερόντων
Ο Προµηθευτής υποχρεούται να καθιερώσει και να διατηρεί τα κατάλληλα
επιχειρηµατικά πρότυπα, διαδικασίες και ελέγχους, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων
που είναι απαραίτητα για την αποφυγή οποιουδήποτε πραγµατικού ή φαινοµενικού
ατοπήµατος ή να αποτρέψει οποιαδήποτε ενέργεια ή όρους που θα µπορούσαν να
οδηγήσουν σε σύγκρουση µε το βέλτιστο συµφέρον των Αγοραστών. Η υποχρέωση
αυτή ισχύει για τις δραστηριότητες των εργαζοµένων και των αντιπροσώπων του
Προµηθευτή στις σχέσεις τους µε τους εργαζοµένους των Αγοραστών και των τρίτων
µερών που απορρέουν από την παρούσα Συµφωνία Πλαίσιο. Οι προσπάθειες του
Προµηθευτή πρέπει να περιλαµβάνουν, αλλά όχι να περιορίζονται, στη λήψη όλων των
απαραίτητων µέτρων προς αποφυγή πράξης των υπαλλήλων ή των αντιπροσώπων
του για τη δηµιουργία, αποδοχή, παροχή ή προσφορά δώρων περισσότερο από την
προκαθορισµένη αξία, πληρωµές, δάνεια ή άλλες σκοπιµότητες σε οποιονδήποτε για
σκοπούς επηρεασµού των ατόµων, εταιρειών ή των νοµικών προσώπων ούτως ώστε
να ενεργήσουν αντίθετα µε το δηµόσιο συµφέρον.
25.
Εγγυήσεις
Ο Προµηθευτής δεσµεύεται ότι, εάν εντός 24 µηνών από την αποδοχή της Παράδοσης,
οποιοδήποτε από τα Προϊόντα που έχουν παραδοθεί φέρουν ελαττωµατικά µέρη ή
κακοτεχνία στην κατασκευή, είναι υπεύθυνος να επισκευάσει και να αποκαταστήσει το
Προϊόν χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση ή αλλιώς, να αντικαταστήσει δωρεάν το
Προϊόν, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Συµφωνίας Πλαίσιο.
Η εγγύηση καλύπτει εργατικά έξοδα και έξοδα µετακίνησης, και, όπου εφαρµόζεται, το
κόστος των ανταλλακτικών. Η περίοδος κατά την οποία ο Προµηθευτής παρέχει
εγγύηση για τα Προϊόντα δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να είναι µικρότερη από την
αντίστοιχη περίοδο που παρέχει ο κατασκευαστής των Προϊόντων.
Ο Προµηθευτής εγγυάται στον Αγοραστή ότι ο σκοπός της Συµφωνίας Πλαίσιο θα
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συµφωνίας
Πλαίσιο, και ότι τα προς παράδοση Προϊόντα είναι σύµφωνα µε τα διεθνώς
αναγνωρισµένα πρότυπα και τεχνικούς κανόνες που εφαρµόζονται κατά την
παρασκευή των συγκεκριµένων Προϊόντων, και έχουν όλες τις ιδιότητες και
χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Συµφωνία Πλαίσιο, και πληρούν τις
προδιαγραφές, τα αποτελέσµατα και ιδιότητες όπως αυτές καθορίζονται στο
Παράρτηµα ΙΙ
Ο Προµηθευτής εγγυάται ότι, καθ 'όλη τη διάρκεια ισχύος της Συµφωνίας Πλαίσιο, τα
Προϊόντα που παραδίδονται θα είναι αυθεντικά, καινούργια, αχρησιµοποίητα,
διαθέσιµα και σε παραγωγή, και δεν θα έχουν καµία ατέλεια που προκύπτει από κακή
κατασκευή ή ελαττώµατα που προκύπτουν από τον σχεδιασµό και την παραγωγή ή
λάθη που µπορούν να παρουσιαστούν κατά την κανονική χρήση ως αποτέλεσµα µη
εµφανών ελαττωµάτων στα υλικά που χρησιµοποιούνται κατά την κατασκευή.
Επιπλέον, ο Προµηθευτής εγγυάται ότι τα Προϊόντα δεν παραβιάζουν οποιαδήποτε
δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας ή/και οποιουσδήποτε άλλους κανονισµούς ή/και
περιορισµούς που προκύπτουν από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό νοµικό πλαίσιο. Σε
αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή ή ο Φορέας ∆ιενέργειας έχει το δικαίωµα να
ακυρώσει οποιαδήποτε Παραγγελία ή Παράδοση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής τους,
µέχρι να επιλυθεί το ζήτηµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 26. Κατά συνέπεια,
η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να τερµατίσει τη Συµφωνία Πλαίσιο σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Άρθρου 23.
Ο Προµηθευτής δεν έχει καµία ευθύνη για λάθη ή ελλείψεις, που µπορεί να αποδείξει,
παρουσιάζοντας τα πραγµατικά γεγονότα προς τον Αγοραστή, ότι έχουν προκληθεί
από:
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Μη συµµόρφωση του Αγοραστή σε συνδυασµό µε οποιαδήποτε
δικαιολογηµένη σύσταση που υποβλήθηκε από τον Προµηθευτή ή λόγω αιτήµατος του
Αγοραστή προς τον Προµηθευτή να εφαρµόσει µία απόφαση ή σύσταση µε την οποία
ο Προµηθευτής διαφωνεί δικαιολογηµένα ή για το οποίο έχει εκφράσει σοβαρές και
δικαιολογηµένες επιφυλάξεις
•
Ακατάλληλη εκτέλεση, από τους υπαλλήλους ή ανεξάρτητους προµηθευτές του
Αγοραστή, των οδηγιών του Προµηθευτή οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από τον
Αγοραστή
26.
Αποζηµίωση
Ο Προµηθευτής έχει την υποχρέωση ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του
έργου του και των υποχρεώσεων του σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
της Συµφωνίας Πλαίσιο, και σε κάθε στιγµή στο εξής, να αποζηµιώνει τους Αγοραστές
ή/και την Αναθέτουσα Αρχή πλήρως και αποτελεσµατικά, για απώλειες ή/και ζηµιές
ή/και δαπάνες, ή/και έξοδα συµπεριλαµβανοµένων και των δικαστικών εξόδων, ή/και
εξόδων τα οποία οι Αγοραστές ή/και η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να επωµιστεί ή/και να
επιβαρυνθεί ή/και να καταβάλει σε οποιοδήποτε τρίτο µέρος, είτε σε σχέση µε
οποιαδήποτε ενέργεια ή/και διαδικασία ή/και δίωξη ή/και απαίτηση που στρέφεται κατά
των Αγοραστών ή/και της Αναθέτουσας Αρχής από οποιοδήποτε τρίτο µέρος, σαν
αποτέλεσµα οποιασδήποτε παράνοµης πράξης ή/και παράλειψης ή /και αµέλειας ή/και
αθέτησης της σύµβασης ή/και παραβίασης του δικαιώµατος διανοητικής ιδιοκτησίας
ή/και ευρεσιτεχνίας, από την πλευρά του Προµηθευτή ή/και των εργαζοµένων ή/και
αντιπροσώπων ή/και συνεργατών του.
Ο Προµηθευτής υποχρεούται, µε δικά του έξοδα, να υπερασπίζεται τις ενέργειες που
προκύπτουν από παραβάσεις ή επικλήσεις ή εµπορικά µυστικά και να αποζηµιώνει
τους Αγοραστές ή/και τη Αναθέτουσα Αρχή για όλες τις ζηµίες, έξοδα, τέλη και δαπάνες
που αναλαµβάνουν στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών που πραγµατοποιούνται από ή
λόγω της παράβασης ή την προβαλλόµενη παράβαση της επιστολής ευρεσιτεχνίας,
σχεδίου ή του δικαιώµατος της διανοητικής ιδιοκτησίας, ως συνεπεία της
εξουσιοδοτηµένης χρήσης ή κατοχής των Προϊόντων που παρέχονται από τον
Προµηθευτή, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
• Η Αναθέτουσα Αρχή πρέπει έγκαιρα να ενηµερώνει γραπτώς τον Προµηθευτή για
οποιαδήποτε παράβαση είναι εις γνώσιν της.
• Οι Αγοραστές ή/και η Αναθέτουσα Αρχή δεν πρέπει να προβούν σε καµία παραδοχή
πριν από τη γραπτή συγκατάθεση του Προµηθευτή
• Οι Αγοραστές ή/και η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από αίτηµα του Προµηθευτή,
υποχρεούνται να επιτρέψουν στον Προµηθευτή να εισέλθει σε διαπραγµατεύσεις ή σε
δικαστική διαµάχη ή/και σε διακανονισµό για οποιοδήποτε αίτηµα και να παρέχουν
στον Προµηθευτή κάθε λογική βοήθεια. Τα έξοδα που υποβάλλονται ή ανακτώνται σε
σχέση µε αυτές τις διαπραγµατεύσεις, δικαστική διαµάχη ή διακανονισµό αιτήµατος θα
βαρύνουν τον ή θα ανακτώνται από τον Προµηθευτή.
•

Αν οποιαδήποτε στιγµή υπάρχει ισχυρισµός της παράβασης των επιστολών
ευρεσιτεχνίας, σχεδίου ή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε σχέση µε τα
Προϊόντα, ή εάν κατά την γνώµη του Προµηθευτή ένας τέτοιος ισχυρισµός είναι πιθανό
να γίνει, ο Προµηθευτής δύναται να ανακοινώσει την πρόθεση του προς τους
Αγοραστές και την Αναθέτουσα Αρχή και µε δικά του έξοδα να τροποποιήσει ή να
αντικαταστήσει τα Προϊόντα, ή µέρος αυτών, ούτως ώστε να αποφευχθεί µια τέτοια
παράβαση, υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε τροποποίηση ή/και αντικατάσταση
θα οδηγήσει σε ισοδύναµα ή βελτιωµένα Προϊόντα σε σχέση µε τα Προϊόντα που
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ. Σε κάθε περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται
να εγκρίνει/απορρίψει τις εν λόγω τροποποιήσεις ή/και αντικαταστάσεις κατά την κρίση
της.

88

ΑΔΑ: ΒΕΔ046906Π-Δ6Θ
ΓΝΑ ΚΑΤ – ΕΚΑ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ 1ης ΥΠΕ ΠΠΥΥ 2011
27.

Χρόνος Ανταπόκρισης
Ο Προµηθευτής υποχρεούται να ανταποκριθεί µέσα σε 24 ώρες (εκτός από τα
Σαββατοκύριακα και δηµόσιες αργίες) από την στιγµή της ενηµέρωσής του από τον
Αγοραστή για οποιαδήποτε ελαττώµατα στα Προϊόντα, µέσω τηλεφώνου ή άλλων
µέσων. Τονίζεται ότι ο Αγοραστής δεν έχει καµία υποχρέωση να στείλει το Προϊόν στις
εγκαταστάσεις του Προµηθευτή για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση.
28.
Εµπιστευτικότητα
Κάθε Εµπλεκόµενο Μέρος υποχρεούται να χειρίζεται τις ευαίσθητες πληροφορίες που
ανήκουν σε άλλο Εµπλεκόµενο Μέρος ως εµπιστευτικές και να τις διασφαλίζει
αναλόγως. Για να θεωρείται µια πληροφορία εµπιστευτική, το Εµπλεκόµενο Μέρος που
διαδίδει τέτοια πληροφορία πρέπει να ενηµερώνει τα υπόλοιπα Εµπλεκόµενα Μέρη για
την εµπιστευτική της φύση κατά την διάδοση της συγκεκριµένης πληροφορίας.
Κανένα Εµπλεκόµενο Μέρος δε δύναται να αποκαλύπτει οποιαδήποτε ευαίσθητη
πληροφορία που ανήκει σε άλλο Εµπλεκόµενο Μέρος προς άλλο πρόσωπο χωρίς την
προηγούµενη συγκατάθεση του πρώτου Εµπλεκόµενου Μέρους, εκτός αν η συµβολή
των προσώπων αυτών είναι απαραίτητη σε τέτοιο βαθµό που να επηρεάζει την
εκτέλεση των υποχρεώσεων των Εµπλεκοµένων Μερών υπό τους όρους και
προϋποθέσεις της Συµφωνίας Πλαίσιο ή εκτός και αν η αποκάλυψη επιτρέπεται από τις
διατάξεις της Συµφωνίας Πλαίσιο.
29.
Τροποποιήσεις
Τροποποιήσεις της παρούσας Συµφωνίας Πλαίσιο είναι υποχρεωτικό να γίνονται
γραπτώς, υπογραµµένες και από τα δύο Εµπλεκόµενα Μέρη.
Κάθε τροποποίηση της Συµφωνίας Πλαίσιο πρέπει να είναι τέτοιας µορφής ώστε να µη
θίγει ουσιωδώς` τον ανταγωνισµό, και οι σχετικοί όροι θα πρέπει να καθορίζονται
γραπτώς µέσω Παραρτήµατος της Συµφωνίας Πλαίσιο, που θα συνάπτεται
διατηρώντας οπωσδήποτε τον αρχικό στόχο της Συµφωνίας Πλαίσιο. Αν το αίτηµα
τροποποίησης προέρχεται από τον Προµηθευτή, ο τελευταίος πρέπει να το υποβάλλει
στην Αναθέτουσα Αρχή. Μετά την λήψη του αιτήµατος για τροποποίηση, ο
Προµηθευτής οφείλει να ενεργήσει για την εκτέλεση της τροποποίησης και µε τον
τρόπο αυτό, θα δεσµεύεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις όπως αν η εν
λόγω τροποποίηση καθοριζόταν στη Συµφωνία Πλαίσιο.
30.
Εφαρµοζόµενη νοµοθεσία
Η ερµηνεία και η εκτέλεση της Συµφωνίας Πλαίσιο θα γίνεται µε βάση το Ελληνικό
δίκαιο. Οποιαδήποτε διένεξη σε σχέση µε τη Συµφωνία Πλαίσιο, θα υποβάλλεται στα
Ελληνικά δικαστήρια.
31.
Συναντήσεις, Αναφορές, Επιθεωρήσεις
Ο Προµηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή µπορούν να οργανώσουν συναντήσεις όταν
θεωρηθεί απαραίτητο, µε σκοπό τη συζήτηση οποιουδήποτε θέµατος προκύψει στα
πλαίσια της εκτέλεσης της Συµφωνίας Πλαίσιο.
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Ο Προµηθευτής

Ο ∆ιοικητής του Νοσοκοµείου

Ευάγγελος Ι. Βουµβουλάκης
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Παράρτηµα Ι Αγοραστές
Η Αναθέτουσα Αρχή και οι Φορείς ∆ιενέργειας (Αγοραστές) που παρατίθενται πιο
κάτω, έχουν το δικαίωµα να υποβάλουν Παραγγελίες Προϊόντων υπό τους όρους της
Συµφωνίας Πλαίσιο.
ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (call-offs)
ΠΠΥΥ 2011

1

Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ - ΕΚΑ

2

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

3

Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

4

Γ.Ν. ΝΟΣΗΜ. ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΩΤΗΡΙΑ»

5

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

6

ΓΝΑ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

7

Γ.Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ

8

Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»

9

Γ.Ν. ΠΑΙ∆ΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

10

Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

11

Γ. ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

12

Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

13

Γ.Ν.Α. «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

14

Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

15

Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΕΚΕΙΟ»

16

ΝΟΣΟΚ. ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΩΝ & ∆ΕΡΜ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΥΓΓΡΟΣ»

17

Γ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ»

18

Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ»

19

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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Παράρτηµα ΙΙ – Προϊόντα
Το Παράρτηµα αυτό θα περιέχει τα Προϊόντα που αφορούν στο τµήµα του διαγωνισµού
που ανατέθηκε στον Προµηθευτή. Μεταξύ άλλων, θα περιλαµβάνει πληροφορία
σχετικά µε την οµαδοποίηση των προϊόντων, τα ίδια τα προϊόντα, τις περιγραφές τους,
τα χαρακτηριστικά τους, τις τιµές τους ανά εµπορεύσιµη µονάδα, κτλ.
Παράρτηµα ΙΙΙ - Ηλεκτρονικό Σύστηµα ∆ηµοσίων Συµβάσεων
Για την εκτέλεση και ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών προµήθειας, σχετικών µε την
παρούσα Συµφωνία Πλαίσιο, οι Αγοραστές δύνανται να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες
του Ηλεκτρονικού Συστήµατος Σύναψης Συµβάσεων (στο εξής, το Σύστηµα) που θα
οριστεί από την Αναθέτουσα αρχή.
Προς τούτο, όλοι οι Προµηθευτές που συµµετέχουν στη Συµφωνία Πλαίσιο θα κληθούν
σε πρώτη φάση να εγγράψουν την εταιρεία/οργανισµό τους στο Σύστηµα, µέσα από
την παρεχόµενη λειτουργία. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής κάθε
Προµηθευτή, το Σύστηµα αποστέλλει αυτόµατη ειδοποίηση µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, στην οποία περιέχονται τα διαπιστευτήρια για πρόσβαση στο Σύστηµα.
Η εγγραφή των Προµηθευτών ενεργοποιείται οριστικά µετά από σχετική έγκριση της
Αναθέτουσας αρχής . Παράλληλα, η Αναθέτουσα αρχή θα ορίσει στο Σύστηµα τα
συγκεκριµένα στοιχεία της Συµφωνίας Πλαίσιο, ενεργοποιώντας τους Αγοραστές και
Προµηθευτές που δύνανται να συνάπτουν εκτελεστικές συµβάσεις µέσω της
Συµφωνίας Πλαίσιο.
Οι Αγοραστές θα χρησιµοποιούν τις σχετικές λειτουργίες του Συστήµατος για τη
σύναψη εκτελεστικών συµβάσεων (call-off) µέσω της Συµφωνίας Πλαίσιο.
Σε κάθε ∆ιαγωνισµό, ο Αγοραστής θα δύναται να διοργανώσει ηλεκτρονικό µειοδοτικό
πλειστηριασµό, εφόσον η ως άνω διαδικασία έχει προβλεφθεί στη πρόσκληση
υποβολής προσφορών για τη σύναψη της εκτελεστικής σύµβασης. Οι πλειστηριασµοί
θα λειτουργούν βάσει χρόνου, µε δυνατότητα αυτόµατων παρατάσεων, και θα
επιτρέπουν τη εισαγωγή οποιασδήποτε προσφοράς από εξουσιοδοτηµένους
Προµηθευτές. Κάθε προσφορά θα αξιολογείται αυτόµατα και θα ενηµερώνεται σχετικά
ο εκάστοτε Προµηθευτής (έγκυρη ή άκυρη προσφορά). Με την υποβολή µια έγκυρης
προσφοράς, το Σύστηµα θα ανανεώνει αυτόµατα τη κατάταξη των Προµηθευτών, βάσει
της κατώτερης έγκυρης οικονοµικής προσφοράς. Κάθε Προµηθευτής θα έχει
πρόσβαση στα προσωπικά του δεδοµένα για τον πλειστηριασµό,
συµπεριλαµβανοµένου του εναποµείναντα χρόνου για την ολοκλήρωση του
πλειστηριασµού, της τιµής εκκίνησης, τη θέση κατάταξής του, και της κατώτερης
έγκυρης οικονοµικής προσφοράς. Κατά τη διάρκεια ενός πλειστηριασµού, κανένας
χρήστης του Συστήµατος, είτε Αγοραστής είτε Προµηθευτής, δεν θα έχει στοιχεία για να
συµπεράνει την πραγµατική ταυτότητα των προσφοροδοτών.
Το Σύστηµα θα καταγράφει όλες τις ενέργειες των χρηστών (auditing), παρέχοντας έτσι
στην Αναθέτουσα αρχή και τους Αγοραστές τη δυνατότητα ελέγχου συναλλαγών, µε
στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρισης των Προµηθευτών.
Επίσης, οι Αγοραστές θα ενηµερώνουν το Σύστηµα για όλες τις αγορές που
ολοκληρώνουν εκτός Συστήµατος (offline), επιτρέποντας έτσι στην Αναθέτουσα αρχή
να επιτελεί επιτυχώς το συντονιστικό και ελεγκτικό της έργο.
Το Σύστηµα θα είναι διαθέσιµο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, ανάλογα µε την
προτίµηση κάθε χρήστη. Οι Αγοραστές και οι Προµηθευτές µπορούν, όπου
χρειάζονται, να ζητούν υποστήριξη στη χρήση του Συστήµατος από την υπηρεσία
υποστήριξης που θα ορίσει η Αναθέτουσα αρχή . Επιπλέον, µέσω του Συστήµατος, οι
Αγοραστές και ο Προµηθευτές θα έχουν πρόσβαση στα εγχειρίδια χρήσης και στο
εκπαιδευτικό υλικό του Συστήµατος. Οι λειτουργίες του Συστήµατος θα παρέχονται
διαδικτυακά και θα είναι προσβάσιµες µέσω του παγκόσµιου Ιστού (Internet/WWW).
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ΑΔΑ: ΒΕΔ046906Π-Δ6Θ
ΓΝΑ ΚΑΤ – ΕΚΑ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ 1ης ΥΠΕ ΠΠΥΥ 2011
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα προτεινόµενα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά που
πρέπει να ικανοποιούνται από τους Η/Υ των χρηστών, για τη σωστή χρήση του
Συστήµατος.
Ελάχιστες
Απαιτήσεις

Προτεινόµενες
Απαιτήσεις

Screen Requirements :
Resolution
Screen Colors
Monitor Size
RAM Requirements
Processors (CPU)
Remote Access
Hard Drive Space
Requirements

800Χ600
256
15”
128
Pentium or faster
64 KB or faster
1GB

1280x1024
256
17”
256MB
P4 or faster
ADSL 4 Mbps or faster
20GB

Software Requirements

Browser IE v6 SP1

Browser IE v6
Ο ∆ιοικητής του Νοσοκοµείου
Ευάγγελος Ι. Βουµβουλάκης
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