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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

1
η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

_________________________________ 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ OΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ         

ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»  

Δ/νση:     Λεωφ.  Αλεξάνδρας 171 – 115  22  ΑΘΗΝΑ                   Αθήνα,         23-12-20 

 Τηλ:. 210 64 09 000 ,  Fax: 210 64 20 146                                                                   Αρ. Πρωτ     35472   /909,1300 

_________________________________ 

Δ/νση :  Διοικητικού –Oικονομικού  

Υποδ/ση : Οικονομικού                                             

Τμήμα : Προμηθειών    

Πληροφορίες : Κάτσιου Ζωή        

Τηλ. : 210 – 64 09 644-144        

Fax : 210 – 64 20 146       

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 211(ΔΙΑΚΟΣΙΑ ENTEKA ) 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  CPV 33651100-9( ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ) 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 «Συνοπτικός διαγωνισμός» του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/2016) μέχρι 

60.000€ πλέον ΦΠΑ.
 

2. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013» περί πληρωμής τιμολογίων εντός 60 ημερών. 

3.Το γεγονός  ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος  επιβάλλεται η διασφάλιση της απρόσκοπτης 

λειτουργίας του Νοσοκομείου μέσω της απαιτούμενης επάρκειας  σε υλικά /υπηρεσίες. 
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5.Tην υπ αριθμ  591/20-11-20 Aπόφαση  ΔΣ  για την έγκριση πίστωσης   65.260,40€ 

(συμπεριλαμβανομένου και του  ΦΠΑ) προμήθειας ΔΙΑΦΟΡΩΝ   ΕΙΔΏΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

XEIΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ   cpv 33651100-9, για την  κάλυψη των   αναγκών  

του     Νοσοκομείου, καθώς και  την έγκριση της    διακήρυξης   μετά των   τεχνικών προδιαγραφών 

αυτής  

6. Tην ΑΔΑ   ΩΕΖΟ469ΗΔ8-7ΚΕ    Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης  

  

                                                      Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε 

Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια των  εξής 

ειδών:  

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  CPV 33651100-9( ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ) 

 
ως αναφέρονται στο συνημμένο  παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών μας, προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης 60.754,30 EYΡΩ  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

    'Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο  διαγωνισμό  πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη  

προσφορά στην Ελληνική γλώσσα, στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου  μέχρι τις                                         

22 IANOYAΡΙΟΥ 2021   ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.00πμ και στη συνέχεια θα ακολουθήσει 

αποσφράγιση των  φακέλων  από  την αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού. 

Αντίγραφο της διακήρυξης (δωρεάν πρόσβαση) στην  ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www. agsavvas-

hosp.gr, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ  και τεύχη της διακήρυξης ΔΕΝ θα διατίθενται από το 

Νοσοκομείο  

Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η υποβολή απόδειξης πληρωμής 

της διακήρυξης . 

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες στα 

τηλ. 210-64.09.644 και 210-6409144 

Οικονομικά 

στοιχεία 

Τεχνικές  Προδιαγραφές και Prospectus 

προσφερομένων ειδών. 

Δείγμα 

Απαραίτητα                                          +         ΝΑΙ 

 (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ ) 

  Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους  όρους που καθορίζει η παρούσα διακήρυξη της οποίας 

αναπόσπαστο μέρος αποτελούν το  εξής παράρτημα : 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικές τεχνικές προδιαγραφές. 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο επισυνάπτεται και 

σε επεξεργάσιμη μορφή Word στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου . 

Άρθρο 1
ο 

Τρόπος κατάρτισης και υποβολής προσφορών – Διαδικασία υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης μόνο από τους αναδειχθέντες αναδόχους. 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες από  τους   ενδιαφερόμενους μέσα στα χρονικά 

όρια που ορίζει η διακήρυξη σε έναν φάκελο (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) υποχρεωτικά στην 

Ελληνική γλώσσα και συνοδευόμενες με  τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι προσφορές που 

υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς 

να αποσφραγισθούν. 

2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

  Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 

  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

  Ο αριθμός της διακήρυξης. 

  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

  Τα στοιχεία του αποστολέα. 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, και ο οποίος θα φέρει τις    ενδείξεις 

που   αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2.  

4. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), τα οποιαδήποτε απαιτούμενα από την 

παρούσα διακ. δικαιολογητικά, οι οποιεσδήποτε απαιτούμενες από την παρούσα διακ. δηλώσεις, τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς καθώς και τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται μέσα στον φάκελο. 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΥΣ.  

5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογεγραμμένη από 

τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά 

τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά 

απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του 

οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα 

σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να 

αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους 

όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.   
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7. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να αναγράφουν τον αύξοντα αριθμό είδους, τόσο στην τεχνική όσο 

και στην οικονομική προσφορά, αναγράφοντας οπωσδήποτε επί ποινή απορρίψεως τον αύξοντα 

αριθμό είδους, όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη διακήρυξη  

8. Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων, αυτά πρέπει να  φέρουν αυτοκόλλητη 

ετικέτα  που  να  αναγράφει  ευκρινώς  την  επωνυμία   του  προμηθευτή,  καθώς και τον αύξοντα  

αριθμό είδους ως ορίζεται στη  διακήρυξη. Τα δείγματα πρέπει να κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών. 

9. Η προσφορά διαφορετικών προϊόντων στον ίδιο αύξοντα αριθμό  είδους, μπορεί κατά την  κρίση της 

επιτροπής να αποτελέσει λόγο απόρριψης  της. 

10.Η υποβολή προσφοράς  στο διαγωνισμό αυτόματα δεσμεύει τους συμμετέχοντες  ότι τα είδη που 

προσφέρουν είναι ασφαλισμένα μέχρι της αποθήκες του Νοσοκομείου και επιπλέον εφόσον πρόκειται 

για  συσκευές-μηχανήματα,  ότι εγγυώνται την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία τους για χρονικό 

διάστημα ενός (1) τουλάχιστον έτους. Απόκλιση από τον όρο αυτό συνεπάγεται αυτομάτως 

απόρριψη της προσφοράς.  

11.Oι συμμετέχοντες  στο διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν επί ποινή απορρίψεως  

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το συνημμένο ως Παράρτημα Β Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).   

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από τον 
εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 
φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

12.Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών και της ανάδειξης 

«προσωρινών αναδόχων» θα εκδοθεί σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία θα 

κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες και στην συνέχεια η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί μόνο τους 
προσφέροντες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινούς αναδόχους»), να 
υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: 

Παραπομπή στην δήλωση σας στο ΤΕΥΔ Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης ως αποδεικτικά μέσα της 

δήλωσης σας στο ΤΕΥΔ 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες 

 

Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του 
ποινικού ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, ο 
οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. 
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Η υποχρέωση αυτή αφορά: 
α) στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, τους 
διαχειριστές. 
β) στις περιπτώσεις ΑΕ, τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΔΣ. 
Προσοχή: Αναλόγως να υποβληθεί το 
ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό του 
Γ.Ε.ΜΗ. από το οποίο να προκύπτουν οι 
διαχειριστές ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή τα 
μέλη του ΔΣ. 
 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης                     
↓ 

 
↓ 

Καταβολή φόρων Φορολογική ενημερότητα. 
 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Ασφαλιστική ενημερότητα. 
 

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό    

παράπτωμα                                                           
↓ 

 
 
↓ 

Παραβίαση υποχρεώσεων στους τομείς του 
εργατικού δικαίου 

Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού 
φορέα με την οποία να δηλώνει τις 
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής. 

Πτώχευση  Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε 
πτώχευση από Πρωτοδικείο. 

 

Διευκρίνιση: Εάν κάποιο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα δεν εκδίδεται από κάποιο κράτος-
μέλος ή χώρα, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται κάποιο ή κάποια από τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα μέσα ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες περιπτώσεις. 
13. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης των αναδειχθέντων 

«προσωρινών αναδόχων», η αναθέτουσα αρχή θα προβεί σε οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού. 

Άρθρο 2 – Προσφερόμενες τιμές  

Οι τιμές πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση ελεύθερη  στις αποθήκες του    Νοσοκομείου. 

    Οι τιμές θα δίδονται ανά μονάδα ως εξής:  
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 α) τιμή στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός από το ΦΠΑ. 

 β) ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. 

     Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για χρονικό διάστημα ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ  και να αναγράφουν την 

αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 

Χρόνος παράδοσης των ειδών: : Τμηματικά σύμφωνα  με τις παραγγελίες του Νοσοκομείου   

Σημείωση 1 :  

Οι εταιρείες οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα πιστοποιείται  ότι οι τιμές δεν  

υπερβαίνουν, σε καμία περίπτωση, αυτές του Παρατηρητηρίου τιμών  της ΕΠΥ, της ημερομηνίας 

κατάθεσης της προσφοράς 

αναγράφοντας και τον κωδικό παρατηρητηρίου  που ανήκουν     

Σημείωση 2 : Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που 

υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή οι 

τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν   

Άρθρο 3
ο
 – Υποβολή ενστάσεων. 

    Για την τυχόν υποβολή ενστάσεων κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω του παρόντος 

διαγωνισμού ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/16.   

 

  Άρθρο 4
ο  

 - Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού. 

     Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του 

μπορεί να προτείνει: 

 Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή για μεγαλύτερη κατά ποσοστό 30% 

ή για μικρότερη κατά ποσοστό 50%  (ή την κατακύρωση του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται για παροχή 

υπηρεσιών). 

 Στην περίπτωση που οι προσφορές είναι ισότιμες  δηλαδή με την ίδια ακριβώς τιμή  το Νοσοκομείο 

επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων κατόπιν κλήρωσης, που θα γίνεται 

ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ύστερα από έγγραφη πρόσκλησή του σε 

προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα . 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή  του με τροποποίηση ή μη των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης. 

 Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση της 

προμήθειας. 
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 Ματαίωση της προμήθειας (ή ματαίωση του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται για παροχή υπηρεσιών). 

Άρθρο 5
ο
- Σύμβαση (Πρόσκληση - Υπογραφή - Διάρκεια ισχύος). 

 Στον προμηθευτή (ή εργολήπτη) στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, αποστέλλεται 

εγγράφως ανακοίνωση και προσκαλείται να προσέλθει σε (10) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την 

προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής(εφόσον προβλέπεται).  

 Με την έγγραφη ανακοίνωση στον προμηθευτή (ή εργολήπτη), η σύμβαση θεωρείται ως 

συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

 Η διάρκεια της σύμβασης για είδη με τμηματικές παραδόσεις  θα ισχύει για ΕΝΑ(1) έτος από 

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα μπορεί να παραταθεί  μονομερώς από το Νοσοκομείο 

χωρίς καμιά ειδοποίηση μέχρι την απορρόφηση όλων των ποσοτήτων εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί 

αυτές στο χρονικό διάστημα της αρχικής ισχύος της .  

 To Noσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μείωσης των ποσοτήτων κατά 10 %κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό  δεσμεύονται ότι σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής 

σε δικαστική αρχή, καθορίζεται για όλα τα θέματα που ενδεχομένως θα προκύψουν από τις συμβάσεις 

που τελικώς θα υπογραφούν, ως τόπος εκτέλεσης η Αθήνα, υποβαλλομένων των προμηθευτών (ή 

εργοληπτών) ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.  

Άρθρο 6
ο 
- Tρόπος πληρωμής - Kρατήσεις: 

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών με έκδοση του σχετικού 

εντάλματος πληρωμής εντός δύο (2) μηνών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράψει ευδιάκριτα στο 

τιμολόγιο την ακριβή ονομασία του είδους σύμφωνα με την προσφορά του και τη σύμβαση. 

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις πιο κάτω  κρατήσεις: 

 Ποσοστό 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου (άρθρο 4 παρ.3 του 

Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

 Ποσοστό 0,00252% για κράτηση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου  για 

τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (άρθρο 7 της Υ.Α.5143/ΦΕΚ 3335/Β/2014). 

 Ποσοστό 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου (άρθρο 350 παρ. 3 του 

Ν4412/16). 

 Ποσοστό  0,00216% για κράτηση Α.Ε.Π.Π. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου  για τέλος 

χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191/ΦΕΚ 969/Β/17). 
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 Ποσοστό 2% υπέρ Οργ. Ψυχικής Υγείας επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου μετά την 

αφαίρεση των προηγουμένων κρατήσεων υπέρ Οργ. Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3 του  

Ν.3580/2007).    

 Φόρος εισοδήματος 4%  επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων 

(άρθρο 24 του Ν. 2198/94). ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις υπηρεσίες ο φόρος εισοδήματος είναι 8%. 

 

Η Πρόεδρος ΔΣ - Διοικήτρια  

 

α.α. 

Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ-Αν.Διοικητής 

 

Χρήστος Φασιανός  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α                                                            ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚ ΝΟ 211 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  CPV 33651100-9( ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ) 

 
Α/

Α 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ  Μονάδα 

Μέτρηση

ς 

Αιτούμεν

η 

ποσότης 

 Πιθανή 

τιμή   

Προϋπο-

λογισμός 

1 28908 

15.031.002 

ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΟΥΡΩΝ ΜΙΝΙCON 

B15 

ΤΕΜ 400 6,90 2760 

  Maximum sample volume- συμπυκνωτές βιολογικών υγρών (ούρα, 
εγκεφαλονωτιαίο υγρό, κτλ) 

0 

  Μέγιστος όγκος δείγματος 5ml     0 

  Οι θέσεις υποδοχής δείγματος να είναι σαφώς  διαχωρισμένες ώστε να 
αποφεύγεται η διάχυση μεταξύ των δειγμάτων  και η ψευδής εικόνα στην 
ανοσοκαθήλωση 

0 

  Για τη σωστή αξιολόγηση των φίλτρων συμπύκνωσης να προσκομισθεί δείγμα 0 

2 24752 

15.031.004 

ΣΕΤ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ Μ.Χ ΤΕΜ 50 7,00 350 

  Να προσφέρεται σε αποστειρωμένη, ανά τεμάχιο συσκευασία  0 

  Να περιλαμβάνεται απαραίτητα στο σετ: Μία αιμοστατική λαβίδα, ένα νυστέρι, μια 
γάζα, μία ανατομική λαβίδα, ένα βελονοκάτοχο ανοξείδωτο,ένα χειρουργικό πεδίο 

0 

3 24753   ΣΕΤ ΚΟΠΗΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ Μ.Χ ΤΕΜ 100 1,47 147 
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15.031.004 

  Να  προσφέρεται σε αποστειρωμένη, ανά τεμάχιο συσκευασία  0 

  Να περιλαμβάνεται απαραίτητα στο σετ: μία λαβίδα,ένα ψαλίδι, μία γάζα  0 

4 24592     

15.031.005 

ΣΕΤ ΥΠΟΚΛΥΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜ 150 4,35 652,5 

  Ο σάκκος να είναι αναρτώμενος, πλαστικός,χωρητικότητας 2 λίτρων, 
συνδεδεμένος με ελαστικό σωλήνα  μήκους από 120 cm έως 150 cm. 

0 

  Ο σωλήνας να φέρει στην άκρη του βρυσάκι     0 

  Το σέτ να περιλαμβάνει ρύγχη διαφορετικού μήκους και διαμέτρου 0 

5 24593       

15.031.005    

ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜ 73000 0,07 5110 

   Να είναι χάρτινα ή από φελιζόλ και στεγανά  ( να μην επιτρέπουν διαρροές υγρών) 0 

6 27999      

15.031.005 

ΣΑΚΟΙ ΕΜΕΣΜΑΤΩΝ  ΤΕΜ 6000 0,65 3900 

   Ο σάκος να είναι πλαστικός , με ειδικό υλικό που στερεοποιεί τα υγρά και 
καταπολεμά  την κακοσμία  

0 

   Να έχει κορδόνι για ασφαλές κλείσιμο    0 

   Να έχει διαστάσεις μήκος 25 εκ και πλάτος 25 εκ περίπου  0 

7 35239            

15.031.005 

ΣΑΚΟΙ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ ΤΕΜ 500 0,52 260 

   Ο σάκος να είναι πλαστικός με ειδικό υλικό που στερεοποιεί τα υγρά και 
καταπολεμά την κακοσμία, έως 450ml 

0 

  Να έχει κορδόνι για ασφαλές κλείσιμο     0 

   Να έχει διαστάσεις μήκος 60εκ και πλάτος 40 εκ περίπου   0 

8 25383      

15.031.005 

ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΔΡΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ  ΤΕΜ 900 0,50 450 

  Να είναι πολλαπλών χρήσεων, λευκού χρώματος, κατασκευασμένα από 100% 
πολυπροπυλένιο (πλαστικό) μη τοξικό, υψηλής ανθεκτικότητας και αντοχής.  

0 

  Να διαθέτουν βιδωτό πώμα ασφαλείας προσφέροντας απόλυτη στεγανότητα κατά 
τη μεταφορά και την απόθεση του ουροδοχείου 

0 

  Να διαθέτουν εργονομικό σχεδιασμό, τέλειο φινίρισμα και στιλπνή επιφάνεια προς 
αποφυγή τραυματισμού.  

0 

  Η χωριτικότητά τους να είναι 900-1000 ml, με ανάγλυφη και εμφανή διαγράμμιση 
στη βάση (κάτω μέρος) του δοχείου 

0 

9 32352     

15.031.005 

ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΔΡΙΚΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΤΕΜ 1500 0,54 810 

    Να είναι κατασκευασμένα από 100% ανακυκλωμένο χαρτί   0 
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   Να είναι πλήρως υδατοδιαλυτά     0 

   Να είναι πλήρως βιοδιασπώμενα     0 

   Να είναι ανθεκτικά στη διαβροχή (αδιάβροχα για τουλάχιστον τέσσερις ώρες) 0 

10 25384     

15.031.005 

ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ  ΤΕΜ 700 1,72 1204 

  Να είναι πολλαπλών χρήσεων, λευκού χρώματος, κατασκευασμένα από 100% 
πολυπροπυλένιο (πλαστικό) μη τοξικό, υψηλής ανθεκτικότητας και αντοχής.  

0 

  Ο εργονομικός τους σχεδιασμός να επιτρέπει την εύκολη τοποθέτησή της στον 
ασθενή 

0 

  Να έχει οβάλ καμπυλώσεις, τέλειο φινίρισμα και στιλπνή επιφάνεια έτσι ώστε να 
αποτρέπεται η πιθανότητα τραυματισμού 

0 

11 32353                      

15.031.005 

ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜ 1000 0,53 530 

  Να είναι κατασκευασμένες από 100% ανακυκλωμένο χαρτί  0 

   Να είναι πλήρως υδατοδιαλυτά     0 

   Να είναι πλήρως βιοδιασπώμενα     0 

   Να είναι ανθεκτικά στη διαβροχή (αδιάβροχα για τουλάχιστον τέσσερις ώρες) 0 

   Οι σκωραμίδες  να είναι με κλίση , χωρητικότητας 2 λίτρων  0 

12 32354       

15.031.005 

ΒΑΣΕΙΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ  ΤΕΜ 15 40,00 600 

  Οι βάσεις των σκωραμίδων να είναι από ανθεκτικό πλαστικό και θα εφαρμόζει 
επάνω απόλυτα η χάρτινη σκοραμίδα 

0 

  Η προμήθεια των χάρτινων σκωραμίδων καθώς και των βάσεών τους θα γίνει από 
την ίδια εταιρεία.  

0 

13 29830       

15.031.005 

ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΖΕΥΓΗ 20 14,00 280 

  Η περιχειρίδα να  έχει περικάρπιο από μαλακό αφρώδες υλικό επενδεδυμένο με 
microfibra από έξω και βαμβακερή κάλτσα από τη μέσα μεριά 

0 

  Το περικάρπιο με πλάτος 9-10 εκ. να σταθεροποιείται με Velcro και να κλειδώνει 
με μεταλλική αγκράφα  ώστε να χαλαρώνει και να σφίγγει εύκολα  

0 

  Η περιχειρίδα να έχει μήκος 120 εκ. να ανοίγει και να κλείνει εύκολα 0 

14 24590               

15.031.005 

ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΓΙΑ 

ΛΗΨΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 

ΤΕΜ 320 1,72 550,4 

15 15.031.005 ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Μ.ΧΡ ΛΕΥΚΕΣ ΖΕΥΓΗ 500 1,45 725 
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  α) Να είναι ανοικτή πετσετέ    0 

  β) Να είναι 100% cotton    0 

  γ) Να διατίθεται σε μέγεθος 27-30 εκ     0 

  δ) Να φέρουν στο κάτω μέρος πλαστική επένδυση    0 

16 38029       

15.031.005 

ULTRASOUND GEL AQUASONIC PARKER 

CLEAR ΔΙΑΦΑΝΟ 5LT 

LIT 180 5,00 900 

17 36177                  

15.031.005 

ZEΛΕ  ΥΠΕΡΗΧΩΝ  260 ML ΔΙΑΦΑΝΟ ΤΕΜ 50 0,93 46,5 

18 39239         

15.031.005 

ΖΕΛΕ ΙΑΤΡΙΚΟ  200 ML ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ 

ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΑ 

ΤΕΜ 100 8,50 850 

   
Να είναι πλήρως υδατοδιαλυτό, χωρίς ξυλοκαίνη, παραφίνη ή παράγωγα 
πετρελαίου.  
Να μην ξεραίνεται κατά τις πολύωρες εξετάσεις. Να απομακρύνεται εύκολα και να 
έχει ουδέτερο pH.  
 
 

0 

19 15.031.005 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΘΗΚΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ 

ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΩΝ 

 

ΤΕΜ  300 2,88 864 

  Να είναι αποστειρωμένες σε συσκευασία μιας 
χρήσης  

    

  Να έχουν ομαλή εισχώρηση σε μικρές και 
δύσμορφες ριικές οδούς και σωλήνες 
διασωλήνωσης  
 

    

  Να αποτελούν αποτελεσματικό μέσο προστασίας 
έναντι ιών και βακτηρίων 
 

    

  Να διαθέτουν άκρο που να εφαρμόζει άριστα στο 
άκρο του εύκαμπτου  διαμέτρου 3.9mm και μήκος 
300mm ώστε να παραμορφώνει την ποιότητα της 
εικόνας 

    

  Να είναι συμβατές με το υπάρχον εύκαμπτο 
ρινοφαρυγγοσκόπιο του νοσοκομείου Οlympus 
ENF-VH 

    

20 33998        

15.031.005 

ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ 

ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΤΕΜ 1500 1,20 1800 

  Να είναι από ειδικό χαρτοπολτό των 4-5 λίτρων   0 

  Να αντέχει το ζεστό νερό και σαπούνι πάνω από 2 ώρες  0 

21 24594      

15.031.005 

ΣΠΡΕΥ  ΚΟΛΛΩΔΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 

ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟP-SITE ΣΕ  φιάλη των 

400ml  

FL  16 16,00 256 

22 24591  

15.031.005 

ΣΤΑΤΩ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΤΕΜ 3000 0,20 600 

23 15.031.001 ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΟΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 

ΤΑΠΗΤΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ 60ΕΚ Χ115 ΕΚ των 30 

φύλλων  

ΤΕΜ 15 48,00 720 
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24 15.031.001 ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΟΣ 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 

ΤΑΠΗΤΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ 45ΕΚ Χ115 ΕΚ των 30 

φύλλων  

ΤΕΜ 15 68,00 1020 

  Να έχουν  μεγάλη δύναμη και αντοχή και να περιεχουν ειδικό χημικό αντικροβιακό 
παραγοντα (ΒΙΤ) Απαραίτητα κατάθεση δείγματος, εργαστηριακών τεστ, 
αποτελεσματικότητας και πιστοποιητικών  

0 

25 30939      

15.031.001 

ΛΕΠΙΔΕΣ  ΚΟΠΗΣ ΤΡΙΧΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΚΟΠΗΣ  ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΛΕΠΙΔΑ ΤΡΙΧΩΝ 

ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ. 

ΤΕΜ 1300 3,10 4030 

  Οι λεπίδες να είναι κατασκευασμένες από ιατρικό χάλυβα για χρήση με 
χειρουργική μηχανή κοπής τριχών.  
Η λεπίδα να φέρει ειδικές προεξοχές που να  αποτρέπουν την άμεση επαφή με το 
δέρμα και τον τραυματισμό του. Το πλάτος της λεπίδας να είναι τουλάχιστον 36-
37mm για χρήση σε κεφάλι αλλά και σώμα. Να κόβει στεγνές και βρεγμένες τρίχες 
. Να δίνεται η δυνατότητα εύκολης τοποθέτησης και αφαίρεσης  της λεπίδας χωρίς 
να έρχεται σε επαφή με τα χέρια του χρήστη. 
 
 

0 

  Η εταιρεία που θα κατακυρωθεί για την προμήθεια των λεπίδων κοπής τριχών θα 
είναι υποχρεωμένη να διαθέσει στο Νοσοκομείο  δεκατρία (13)  τεμάχια ηλεκτρικών 
ξυριστικών μηχανών  

0 

26 15.031.001 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ  

(ΚΟΠΗΣ  ΤΡΙΧΩΝ )  ME AΠΟΣΠΩΜΕΝΗ 

ΚΕΦΑΛΗ  ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ   

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  

ΤΕΜ 13 0,00 0 

  Να διατίθεται δωρεάν    0 

  Η χειρουργική μηχανή κοπής τριχών να διαθέτει μπαταρία επαναφορτιζόμενη Li-
ion για μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης, αυτονομία συνεχούς λειτουργίας 160 λεπτά, 
χωρίς τοξικά μέταλλα, με ένδειξη του επιπέδου φόρτισης. Ο χρόνος πλήρους 
φόρτισης να μην ξεπερνά τις 3 ώρες. Να διαθέτει εργονομική λαβή και με 
αντιολισθητικά  κρατήματα. Να είναι πλήρως εμβαπτιζόμενη και συμβατή με  
απολυμαντικά. Η εταιρεία να διαθέτει εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο στέλεχος  
από τον κατασκευαστικό οίκο για τις κλινικές εφαρμογές. 

0 

  Να υποστηρίζεται από κλινικές μελέτες.    0 

27 24597               

15.031.001 

BOYΡΤΣΕΣ ΠΛΥΣΕΩΣ ΧΕΡΙΩΝ Μ.ΧΡ ΜΕ 

ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ  

ΤΕΜ 3000 0,32 960 

28 24598        

15.031.001 

BOYΡΤΣΕΣ ΠΛΥΣΕΩΣ  ΧΕΡΙΩΝ Μ.ΧΡ ΜΕ  ΜΗ 

ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ  

ΤΕΜ 100 0,30 30 

29 24586      

15.031.001 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ  

ΤΕΜ 1000 2,59 2590 

  Να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να παρέχουν άνεση στον χρήστη και οι βραχίονες 
να εφαρμόζουν πολύ καλά στο πρόσωπο  

0 

  Οι φακοί να είναι πανοραμικοί, να εξασφαλίζουν μεγάλο πεδίο όρασης, να είναι 
κατασκευασμένοι από πολυκαρβονικό υλικό υψηλής αντοχής, να μην θαμβώνουν 
και χαράσσονται 

0 
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  Να είναι ελαφριά     0 

  Να εναρμονίζονται με τα πρότυπα EN 166:2001 και ΕΝ170:2002  0 

30 15.030.001 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΜ 1000 16,00 16000 

  Να είναι κλειστού τύπου γυαλιά προστασίας με φακούς ακετάλης. Να διασφαλίζουν 
την προστασία έναντι υγρών & αερίων, να διαθέτει ελαστικό αφρώδες στη μύτη και 
ρυθμιζόμενο ιμάντα για σωστή εφαρμογή.  

0 

  Να διαθέτουν αντιθαμβωτική και αντιχαρακτική επίστρωση και να εναρμονίζονται 
με τα πρότυπα ΕΝ166:2001 και ΕΝ170:2002 

0 

      48.995,4 

      ΜΕ ΦΠΑ 

24%  

 

      

ΣΥΝΟΛΟ  

60.754,3 

 

       

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ    0 

      0 

  Τα μηχανήματα και οι συσκευές  θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι 0 

  Να διαθέτουν   CE  σύμφωνα με τη οδηγία 93/42/EEC Annex II  0 

  Να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο-τρία   έτη.  0 

  Να διατίθεται τεχνική υποστήριξη και κάλυψη ανταλλακτικών για δέκα ( 10 ) έτη. 0 

  Ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής να έχουν αναλόγως τις εξής 
πιστοποιήσεις διεθνών πρωτύπων: πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 
13485:2016, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 

0 

  Ο προμηθευτής να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. 
οικ/1348/7-1-2004 "Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων"  

0 

  Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης    0 

  Να κατατεθούν επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστή των προϊόντων που να 
αποδεικνύουν την πλήρωση των προδιαγραφών, και αν χρειάζεται να γίνει 
παραπομπή στο εγχειρίδιο χρήσης, να κατατεθεί και αυτό.  

0 
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