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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

4
η 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
 
 
                                                                                                                                        
 
 
 

       

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 03/2019 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΑ» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Καβάλας με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, σε 

εφαρμογή του προγραμματισμού 2019, CPV:33141126-9 
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   ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ 

Πόλη ΚΑΒΑΛΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 65500 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο 2513501591 

Φαξ 2513501653 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@kavalahospital.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ, Τ.Κ.65 500, ΚΑΒΑΛΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: AΚΡΗΤΙΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 

ΤΗΛ.: 2513501584 

FAX : 2513501653 

 e-mail: promithies@kavalahospital.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.kavalahospital.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ. Αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και 
ανήκει στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών Υγείας. 

 
 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι o τακτικός προϋπολογισμός του Γ.Ν. Καβάλας. Η 
δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 1311 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 
οικονομικών ετών  2019 και  2020 του Φορέα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:promithies@kavalahospital.gr
http://www.kavalahospital.gr/
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                 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ                                                           

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά 

βάσει της τιμής 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία: 08-03-2019 

Ημέρα: Παρασκευή 

Ώρα: 10:00 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας –  

Γραφείο Προμηθειών 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

Προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 331441126-9 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

60.000€ + ΦΠΑ :1) Περίπου 40.000€ + ΦΠΑ για 

ένα έτος,  2)Περίπου 20.000€+ΦΠΑ εξάμηνη 

προαίρεση 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένα έτος με δικαίωμα ΕΞΑΜΗΝΗΣ  προαίρεσης  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και 

τρίτων νόμιμες κρατήσεις 

 
 
 

Έχοντας υπ’ όψιν  
 
Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  
               

1. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ( 
προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-
4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 

3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007), όπως ισχύει σήμερα. 

4. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Π.Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα. 

5. Την παρ.1 του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
6. Του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 

και άλλες διατάξεις». 
7 Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις». 
8. Του ΠΔ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. 
9. Του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3—14) «διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του δημόσιου Τομέα – Τροποποιήσεις διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 3. 
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10. Του Ν.4272/2014(ΦΕΚ 145/Α/11-7-2014 Άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών (περί νομιμοποίησης δαπανών). 
11. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α'/1999), 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
12. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο». 
13. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. Α’ 204/19-07-

1974). 
14. Του Ν. 4152/2013, παρ. Ζ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» 

15. Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

16. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμήθειών» (ΦΕΚ Α’ 139/27-06-97). 
17. Του Ν. 4413/2016 (Α`148) «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την 
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις». 

18. Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου», άρθρο 4 για δημοσίευση 
περιλήψεων σε εθνικό και τοπικό τύπο). 

19. Του Π.Δ. 60/2007  «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ».  
20. Του Ν. 3846/(ΦΕΚ 66Α   / 11-05-2010), άρθρο 24 που αφορά τροποποιήσεις σχετικών άρθρων του Ν.3580/07.  
21. Της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

22. Του Ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις» 

23. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».  

24. Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
 
25. Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

26.Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

27. Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του 
υπουργείου και κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Α΄129/3-8-2010),  

28. Ν. 3984/2011 «Ρύθμιση  θεμάτων  νοσοκομείων» άρθρο 66 (ΦΕΚ Α΄ 150/27-06-2011), 

29. Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης …… και άλλες διατάξεις»,(ΦΕΚ Α΄ 41/1-3-2012), 

30. Ν. 4472/15 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.4387/2016, μέτρα 
εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων,……..»(ΦΕΚ Α΄ 72/19-05-2017), 

31.ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 (ΦΕΚ 2198Β/2-10-09) «Εναρμόνιση προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ σχετικά με τα 
ιατροτεχνολογικά  προϊόντα», 

32 ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130644 (ΦΕΚ 2197Β/2-10-09) «Εναρμόνιση προς την Οδηγία 93/385/ΕΟΚ σχετικά με τα  
ενεργά εμφυτεύσιμα ιατροτεχνολογικά  προϊόντα», 

33.ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 3607/892 (ΦΕΚ 1060Β/10-08-01) «Εναρμόνιση προς την Οδηγία 93/79/ΕΟΚ σχετικά με τα  
in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά  προϊόντα», 

34. ΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348 (ΦΕΚ 32Β/16-01-2004) «Αρχές και  κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής 
διανομής ιατροτεχνολογικών  προϊόντων από τις εταιρείες», 
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35. Απόφαση υπ΄ αριθμ. 8/31-85-2010 της υπουργού Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης περί όρων και κανόνων 
λειτουργίας και προϋποθέσεων δημοσιότητας του Πρατηρίου Τιμών όλων των ειδών  του άρθρου 10 του 
Ν.3580/07 (ΦΕΚ 777Β/4-6-2010) 

36. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

 37.Οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα (κατά την εκτέλεση των συμβάσεων) 

 

Β. Τις αποφάσεις: 
 

1. Την υπ` αριθμ. πρωτ. 16379/04-07-2018, (Πρακτικό 18ο /26-06-2018,θέμα 10ο), απόφαση του 
Δ.Σ του Γ.Ν. Καβάλας με την οποία εγκρίνεται ο πίνακας προγραμματισμού διαγωνισμών   
διαχειριστικού έτους 2019, 

2. Την υπ` αριθμ. πρωτ.3349/01-02-2019, (Πρακτικό 4ο /29-01-2019,θέμα 3ο), απόφαση του 
Δ.Σ του Γ.Ν. Καβάλας με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια Συνοπτικού ανοιχτού  Μειοδοτικού  
Διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.0000+ 
ΦΠΑ, με δικαίωμα εξάμηνης προαίρεσης  και ορίζεται η επιτροπή σύνταξης τεχνικών 
προδιαγραφών.(ΑΔΑ: 69ΔΘ4690ΒΓ-ΔΕΤ) 

3. Την  Απόφαση Έγκρισης  ανάληψης υποχρέωσης που θα βαρύνει τα  επόμενα οικονομικά έτη (ΑΔΑ: 
ΩΩΨΠΟΡ10-62Β)  και την απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης  για το έτος 2019 (ΑΔΑΜ : 
19REQ004463368, ΑΔΑ: 6ΝΝΩ4690ΒΓ-ΥΡΑ)  

4. Την υπ` αριθμ. πρωτ.136/21-02-2019 απόφαση του Διοικητή  του  Γ. Ν. Καβάλας περί εγκρίσεως των 
τεχνικών προδιαγραφών και της διακήρυξης του εν λόγω Διαγωνισμού. (ΑΔΑ :6ΨΤΨ4690ΒΓ-1Β7) 

 
 

Προκηρύσσει: 
 

Συνοπτικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια «Ράμματα» (CPV 331441126-9) για τις ανάγκες του 

Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, συνολικής  προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000€ + ΦΠΑ ( 1) Περίπου 

40.000€ + ΦΠΑ για ένα έτος 2)Περίπου 20.000€+ΦΠΑ Εξάμηνη προαίρεση) για το χρονικό διάστημα του 

ενός έτους με δικαίωμα εξάμηνης  προαίρεσης  και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

 
 
           

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 08/03/2019, ΩΡΑ 10:00    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07-03-2019  ΩΡΑ 14:00 μμ 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 180 ημέρες. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Γραφείο Προμηθειών  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάσει της 
Τιμής. 

 
     Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί   για δημοσίευση στον τοπικό τύπο. 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει:  τον/ τους προμηθευτή/ές  που θα 
ανακηρυχτούν ανάδοχος/οι  με την διαδικασία, προσκόμιση  των νομίμων παραστατικών, σύμφωνα με το 
άρθρο 4. Παρ. 3 του ν.3548/2007  

 
       Η διακήρυξη έχει δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του φορέα και στο Πρόγραμμα 
Δι@ύγεια του Νοσοκομείου. 
 
        Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών διατάξεις του 
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Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
 
      Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαίωσης της 
διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 106 του Ν. 4412/16. 
 
     Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες 
αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.  
 

 
ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ  
  
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
     υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
     εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις 
     ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
     Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
     βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες 
     δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά 
     και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
     χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 
 
 
 
                                                                                  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν ΚΑΒΑΛΑΣ 
 
                                                                                   
                                                                                
                                                                                  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

A.1. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΕΡΓΟ - ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΩΝ (CPV 331441126-9) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, συνολικής  

προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000€ + ΦΠΑ (1) Περίπου 40.000€ + ΦΠΑ για ένα έτος 2)Περίπου 

20.000€+ΦΠΑ Εξάμηνη  προαίρεση) για το χρονικό διάστημα του ενός έτους με δικαίωμα ΕΞΑΜΗΝΗΣ  

προαίρεσης  και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

 
Κριτήριο Αξιολόγησης: η χαμηλότερη τιμή  
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με το έργο ορίζονται στο Μέρος Β’ της διακήρυξης. 
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή για ορισμένα μόνο από τα 

ζητούμενα είδη στη συνολική τους ποσότητα.   

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αναθέτουσα Αρχή 
Το Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στον Αγ. Σίλα, Τ.Κ. 65500 και το οποίο προκηρύσσει το διαγωνισμό αυτό. 
 
Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού 
Γραφείο Προμηθειών 
 
Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας 
Η κα Θ. Ακρητίδου που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας 2513501591, 
Fax: 2513501563, E-mail: promithies@kavalahospital.gr όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες). 
 
Διακήρυξη 
Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α`: Γενικοί Όροι, ΜΕΡΟΣ Β.                                       

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ- ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ, ΤΕΥΔ, Σχέδιο Σύμβασης. 
 
Έργο 
Η ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη διενέργεια Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια 
«ΡΑΜΜΑΤΩΝ» στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Β` της παρούσης. 
 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού 
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 
 
Προσφέρων 
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει 
προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Εκπρόσωπος 

mailto:promithies@kavalahospital.gr
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Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα- που 
μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή 
το νόμιμο εκπρόσωπό του ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της 
ένωσης. 

 
 
Αντίκλητος 
Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου 
(ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις 
ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. 
 
Ανάδοχος 
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τον τρόπο και τη 
διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα. 
 
Κατακύρωση 
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο. 
 
Σύμβαση 
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου η οποία καταρτίζεται μετά την 
ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Η γλώσσα της είναι η ελληνική. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. 
Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα 
στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων/ υποψηφίων Αναδόχων 
που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 
 
Συμβατικά τεύχη 
Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο του έργου και όλα τα τεύχη που τη 
συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη σύμβαση, β) τη διακήρυξη και 
το τεύχος με τους όρους της διακήρυξης, γ) την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και δ) την Τεχνική 
Προσφορά του Αναδόχου. 
 
Προϋπολογισμός 
Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσσόμενης 
προμήθειας. 
 
Συμβατικό Τίμημα 
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια. 
 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
Το αρμόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή υπηρεσία (με τη σύμφωνη 
γνώμη της αναθέτουσας αρχής) και θα έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον 
Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου. 
 
 
 
 
A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται ανωτέρω. 

 

ΑΡΘΡΟ 4.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του Διαγωνισμού:  
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   1. Στάλθηκε για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο.  

   2.Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (www.κavalahospital.gr) στις 06/08/2018. 

   3. Δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια του Νοσοκομείου στις 06/08/2018. 

 

ΑΡΘΡΟ 5.  

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της Διακήρυξης από την ιστοσελίδα 

του Νοσοκομείου (www.κavalahospital.gr).  

 Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι 

πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την 

Υπηρεσία Διενέργειας νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το 

αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική 

μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.kavalahospital.gr). 

 

ΑΡΘΡΟ 6.  ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 

Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 07/03/2019 και ώρα 14:00 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στο Γραφείο 

Πρωτοκόλλου (Γ.Ν Καβάλας, Αγ. Σίλας, 65500). 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

 

ΑΡΘΡΟ 7.  ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Γραφείο Προμηθειών) στις 08/03/2019 και 

ώρα 10πμ. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας ή για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη στη  

συνολική τους ποσότητα.  

Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ- ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι 

νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν βεβαίωση εκπροσώπησης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ: 
 
1. Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 
αυτών που είναι εγκατεστημένα σε: 

    α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
    β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
    γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

   δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 

http://www.κavalahospital.gr/
http://www.kavalahospital.gr/
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υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής 
μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον (άρθρο 19 του Ν.4412/2016). 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή ανά κατηγορία είδους με τη 
διευκρίνιση ότι η υποβληθείσα προσφορά πρέπει να καλύπτει το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας. 
Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης ποσότητας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
- Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
  Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο έντυπα (πρωτότυπο – αντίγραφο). 
- Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της  
  ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
- Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
- Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα αρχή. 
 
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί το διαγωνισμό. 
- Ο αριθμός της διακήρυξης. 

- Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. 
-Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα). 
 
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα 
εξής: 
- Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» μέσα στον κυρίως 
φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά σε δύο έντυπα (πρωτότυπο – αντίγραφο). 
- ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε αυτόν τοποθετούνται: 
1.Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο έντυπα (πρωτότυπο – αντίγραφο). Επισημαίνεται ότι στην 
τεχνική προσφορά πρέπει να συμπεριληφθούν υποχρεωτικά, επί ποινή απόρριψης,   στοιχεία των 
προσφερομένων υλικών, όπως πλήρης τεχνική περιγραφή, κωδικός εργοστασίου παραγωγής, προσφερόμενη 
συσκευασία, απαραίτητα δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος, Φύλλο Συμμόρφωσης κλπ. 
2.Πιστοποιητικά εξασφάλισης ποιότητας: Πιστοποιητικό της εταιρείας EN ISO, CE MARK και ISO των 
προσφερομένων προϊόντων με το οποίο θα βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του ανάδοχου ορισμένων 
προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας. Σε περίπτωση που αυτά εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισμούς 
πρέπει να παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά Ευρωπαϊκών 
Προτύπων για πιστοποίηση. 
Αναγνωρίζονται τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη. 

Στην περίπτωση που τα υλικά δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης 
προϊόντων διαπιστευμένο προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥΔ) ή από φορέα 
διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – 
EA) και μάλιστα μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 
Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά. 

 

- ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης 
μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Τα τεχνικά και οικονομικά (Πρωτότυπα και αντίγραφα) και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς υποβάλλονται και 
σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD) με το πρόγραμμα Hermes. 
Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα Hermes με τη βοήθεια του οποίου μπορείτε να υποβάλλετε τις προσφορές σας 
σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να ανοίξετε το Internet Explorer και να πληκτρολογήσετε το site www.or-co.gr. 
Επιλέξτε το ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ και μετά επιλέγετε την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ όπου μπορείτε να 
κατεβάσετε το συγκεκριμένο αρχείο. 
Αυτή η επιλογή δημιουργεί 3 δισκέτες: 1. Στοιχεία Προμηθευτή, 2.Τεχνική Προσφορά, 3.Οικονομική Προσφορά. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 
- Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
– 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. 
- Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η 
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων 
οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση 
θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας 
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή Εμπορικά 
ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 
- Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από 
τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τον έλεγχο 
μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε 
αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
- Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 κατά της 
διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δε δύναται με την προσφορά του ή με 
οιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους. 
Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό. 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν 
διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία είτε 
κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας μετά τη σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις οι οποίες 
παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα 
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 
- Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά τη λήξη χρόνου κατάθεσης των 
προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις 
που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 
ζητήθηκαν.   
- Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα. 
- Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν 
τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δε λαμβάνονται υπόψη. 
Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, 
με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα. 
- Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας παραλαβής & 
αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 
- Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής & Αποσφράγισης 
των προσφορών. 
- 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 στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά 

http://www.or-co.gr/
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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. 

- 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. 

- Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών 

και υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

- 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. 

- Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι 

οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους 

ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 

στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

 

 

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται και να 

προσκομίσουν : 

α)Πιστοποιητικό ΙSΟ σειράς 9000 ή ΙSO 13485 (ή ισοδύναμα) καθώς επίσης και έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 

13485 (ή ισοδύναμο) και προαιρετικά ISO σειράς  9000 του οίκου κατασκευής με ποινή απόρριψης. 

β)Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τη ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ/1348/2004(φεΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες 

γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 

γ) Πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΕ)που έχουν εκδοθεί από επίσημα 

ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων. 

Δ)Πιστοποιητικό έγγραφης στο ΕΜΠΑ (ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ )  
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ΑΡΘΡΟ 10. ΣΤΑΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
 
- Κατ' αρχήν αποδοχή προσφορών: Αρχικώς η Υπηρεσία αξιολογεί τα υποβληθέντα από τις συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις δικαιολογητικά (παρ. 2, άρθρο 79 του Ν. 4412/2016) που αναφέρονται αναλυτικά στις 
επόμενες παραγράφους των γενικών όρων της Δ/ξης, προκειμένου να καταλήξει στις κατ' αρχήν αποδεκτές 
υποβληθείσες προσφορές. 

- Τεχνική αξιολόγηση προσφορών: Το τεχνικό μέρος των κατ' αρχήν αποδεκτών προσφορών αποσφραγίζεται 
στην αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει ποιες από τις κατ' αρχήν 
αποδεκτές προσφορές είναι και τεχνικά αποδεκτές. 

- Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών: Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των παραπάνω σταδίων η 
Υπηρεσία προβαίνει στην αποσφράγιση του οικονομικού μέρους των κατ' αρχήν και τεχνικά αποδεκτών 
προσφορών. 

- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 
λοιπών στοιχείων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο 
διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί. 

 
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες 
(άρθρο 100 παρ. 4 του Ν. 4412/2016). 
 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση όπου όλες οι υποβληθείσες προσφορές κρίνονται ως αποδεκτές κατά τα δύο 
προηγούμενα στάδια ενεργειών (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) τότε, κατά 
την κρίση της επιτροπής, και σε εφαρμογή της παρ. 4 του αρ. 117 του Ν. 4412/2016, η αποσφράγιση των 
οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει κατά την ίδια συνεδρίαση. 
 
 -Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών 
και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας του διαγωνισμού (στους δικαιούχους). 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ 

 
1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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: 

 
1)Έντυπο  ΤΕΥΔ : (Το έντυπο του ΤΕΥΔ μορφή word διατίθεται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου  
 
2)Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι: 

 
-Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης των οποίων οι προσφέροντες 
έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 
-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. 
-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. 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) η ανωτέρω 
υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της 
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καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. 
Προσφορές χωρίς τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα απορρίπτονται σαν απαράδεκτες και δε λαμβάνονται 
υπόψη. 
 
Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω δήλωση υπογράφεται από τους χειριστές σε περίπτωση ΕΠΕ, 
ΟΕ, και ΕΕ και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το Δ /ντα Σύμβουλο σε περίπτωση Α.Ε. 
 
3) Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι: 

αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.  
(Δικαιολογητικά Κατακύρωσης: 
-Πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου του Διευθύνοντα  Συμβούλου,  
-Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι η εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση,  
-Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου,  
-Το παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι  οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους, 
-Βεβαίωση Ασφαλιστικής/Φορολογικής Ενημερότητας,  
-Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους καταβάλλονται εισφορές για το 
απασχολούμενο προσωπικό,  
-Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με τα οποία πιστοποιείται εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο του 
Επιμελητηρίου,  
- Πιστοποιητικό Εγγραφής  στο Ε.Μ.ΠΑ (ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) στο πλαίσιο της ΚΥΑ 181504/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει  και  σύμφωνα με τ το άρθρο Άρθρο 130 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 70 της 
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)παράγραφος 1  
-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι: α) Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς 
περιορισμούς λειτουργίας, β) Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση, γ) 
Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας, δ) Η 
επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών 
της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα, ε) Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή 
πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία). 
 

 

Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του αναδόχου είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής, εφόσον οι 

προσφερόμενες εργασίες καλύπτουν πλήρως τις παραγράφους των τεχνικών προδιαγραφών και είναι μέσα 

στα πλαίσια της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 

Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και θα ανακοινωθεί 

στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο. Αυτός είναι υποχρεωμένος το πολύ σε δώδεκα (12) μέρες από την κοινοποίηση 

της κατακυρωτικής απόφασης να προσέλθει στο Νοσοκομείο, να υπογράψει σχετική σύμβαση και 

υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. και ισχύ μέχρι την επιστροφή 

της, η οποία και θα επιστραφεί μετά την πλήρη εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να 

υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά 

του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νοσοκομείου και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. 

Η σύμβαση μπορεί και να λυθεί αυτοδίκαια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της συμβατικής διάρκειας ή της 
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νόμιμης παράτασης, εφόσον υπογραφούν σχετικές συμβάσεις από Κεντρική Υπηρεσία (Υπουργείο Υγείας, 

Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ή 4
η 
ΔΥΠΕ). Επίσης, η σύμβαση μπορεί να λυθεί αυτοδίκαια σε οποιαδήποτε 

χρονική στιγμή της νόμιμης παράτασης, σε περίπτωση που το Νοσοκομείο, μετά από διαγωνισμό, υπογράψει 

νέες συμβάσεις για τις ίδιες εργασίες. Στις περιπτώσεις αυτές της λύσης της παρούσας σύμβασης ουδεμία 

ευθύνη έχει το Νοσοκομείο έναντι του αναδόχου για τη μη εκπλήρωση της σύμβασης. 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών 

και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 337 του Ν.4412/2016. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα ισχύουν για ένα (1) έτος έτους με δικαίωμα Εξάμηνης  προαίρεσης. Η 
συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.000€ + ΦΠΑ (1) Περίπου 40.000€ + ΦΠΑ για 
ένα έτος 2)Περίπου 20.000€+ΦΠΑ για την ΕΞΑΜΗΝΗ προαίρεση. 
 Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις . 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο. 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ μετά την υποβολή του τιμολογίου από το συμβασιούχο, σύμφωνα 

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

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από 

την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης. 

Για οποιοδήποτε θέμα που τυχόν προκύψει και δεν αναφέρεται παραπάνω ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 

4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 3329/2005, του Ν. 3580/2007 και του Ν.3867/2010.  

 

 

2. 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 (Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει υλικό 

τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη, εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ από τα οποία θα προκύπτει η 

κάλυψη των απαιτήσεων της διακήρυξης) 

 

Β) Συμπληρωμένους Πίνακες Συμμόρφωσης  

 

Γ) CD με τα προσφερόμενα είδη και τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών στο πρόγραμμα προμηθειών καθώς και 

εκτύπωση του παραπάνω CD . 

 

Δ) Επίσης στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται η οικονομική προσφορά χωρίς τιμές. 

 

Ε ) Απαραίτητα δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος : 

Απαιτούνται δείγματα των προσφερομένων υλικών (εις διπλούν) για όλα τα είδη του διαγωνισμού, 

για τα οποία ο υποψήφιος προμηθευτής θέλει να συμμετάσχει, προκειμένου να υποβληθούν σε 
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πρακτική δοκιμασία Τα δείγματα αυτά πρέπει να κατατεθούν  σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, να φέρουν ετικέτα όπου θα αναγράφεται απαραίτητα: 

 η περιγραφή του είδους, 

 ο κωδικός του νοσοκομείου για το είδος , 

 το όνομα του προσφέροντος και 

 ότι επιπλέον θεωρεί ο προσφέρον απαραίτητο  

Προσφορά υποβαλλόμενη χωρίς τα απαραίτητα δείγματα απορρίπτεται. 
 

 

3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή απόρριψης  

Α) CD με τα προσφερόμενα είδη και τις τιμές τους στο πρόγραμμα προμηθειών καθώς και εκτύπωση του 

παραπάνω CD   

Β) την οικονομική προσφορά  

 

Η μη κατάθεση CD με καταχωρημένες τις οικονομικές προσφορές σύμφωνα με το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ του 

νοσοκομείου που διατίθεται στο site, αποτελεί λόγο απόρριψης. 

Επίσης θα αναγράφεται το GMDN του προσφερόμενου υλικού. Επίσης στην προσφορά θα αναφέρεται η 

ονομασία στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ καθώς και η τιμή του. 

Η μη τήρηση του όρου αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.   

 

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - (τιμή τμχ  και όχι συσκευασίας) 
 

Στην οικονομική προσφορά θα αναγραφεί υποχρεωτικά η προσφερόμενη τιμή, η τιμή και ο κωδικός του υλικού 
αν υπάρχει στο τρέχον Παρατηρητήριο τιμών . 

Η ΤΙΜΗ βάσει του Ν. 3918/11 άρθρο 13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 7 του άρθρου 14 του 
Ν.4052/2012 θα είναι επί ποινής αποκλεισμού ίση ή κατώτερη του ισχύοντος παρατηρητηρίου κατά την 
κατάθεση της προσφοράς. Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές του Π.Τ. 
απορρίπτονται. 

-Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. 
- Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 
Ι. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π .Α. 
ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α 

αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 
Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 
- Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
- 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. 

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

- Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
- Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι 
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να 
παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως 
αυτά ορίζονται και στα αρ. 88-89 του Ν.4412/2016. 
- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση 
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των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
- Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., για 

παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. 

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

 

Για κάθε λοιπή περίπτωση ισχύουν τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του Ν.4412/2016 
 
   
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται από το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντος 
φορέα, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 100 του Ν. 4412/16. 
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και 
ώρα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης ή από τη σχετική πρόσκληση. Η αποσφράγιση διενεργείται 
δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι 
οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 
αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/16. Η 
αποσφράγιση διενεργείται δημόσια. 
 
Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής: 
 
Α) Αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και ο 
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται η υποβολή της στα έγγραφα της σύμβασης, 
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το 
στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. 
 Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά 
και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι 
φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το 
παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το 
ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα 
έγγραφα της σύμβασης ή τη πρόσκληση. 
 
Β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους 
όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και δεν 
γίνεται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της 
διακήρυξης. 
 
Γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα γνωστοποιηθεί με απόφαση της υπηρεσίας  που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα σταλεί με φαξ 
ή email στους προσφέροντες  των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά την προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 117, παρ.4, στο συνοπτικό 
διαγωνισμό, η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνει στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, 
κατά τη κρίση της επιτροπής. 
 
Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή της προϋπολογισθείσας αξίας του έργου 

θα ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 52 του ΠΔ 60/2007. Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής 

αξιολόγησης η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού θα κατατάξει τις προσφορές σε 

Συγκριτικό Πίνακα κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που περιγράφεται 

ανωτέρω. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού διαβιβάζει το πρακτικό της στην 

Υπηρεσία Διενέργειας η οποία αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους 
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αναδόχους η απόφαση της για την κατάταξη των προσφορών. 

 
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. 
 
 
Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
 
Σύμφωνα με το αρ. 102 του Ν. 4412/16 ισχύουν τα ακόλουθα: 
1.Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή  
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 
επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε 
διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
  
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα 
τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη 
αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή 
αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των 
εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως 
προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, 
διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που 
θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το 
πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 
συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα 
έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 
 
3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων 
ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της 
δημόσιας σύμβασης.  
 
4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη 
προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει 
ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα 
που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.  
 
5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 
έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω 
ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του 

Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: 

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

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 

προδιαγραφών της Διακήρυξης 

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 
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εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. 

Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση των ειδών στα πλαίσια της πρότασης 

επικαιροποίησης έχουν ανακοινωθεί νεότερα μοντέλα, αποδεδειγμένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που 

προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται και η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποδεχθεί 

να τα προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη 

οικονομική επιβάρυνση. 

 

 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 1. Σε περίπτωση που το έργο 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 34 χρόνου παράτασης ποσοστό 1% επί της 

συμβατικής αξίας του μέρους του έργου 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 34 χρόνου παράτασης ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας του 

μέρους του έργου 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 

έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

 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 του έργου. 

 3. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου 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. 

 
- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες 
της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 
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του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος 
της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 
αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της 
σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον 
χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το 
ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, 
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

 
 
 
«Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης» 
 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική 

επιστολή που να καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 
- Επισημαίνεται ότι ο χρόνος  ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος του συμβατικού χρόνου δηλ. να αναγράφει ότι λήγει δύο (2) μήνες μετά την 
οριστική και ποιοτική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους. 
- Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα 
υποδείγματα. 
 
  
  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 
 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος με δικαίωμα τρίμηνης προαίρεσης.   
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακοίνωση στον ενδιαφερόμενο της 

κατακυρωτικής απόφασης. 
2. Υπεύθυνο για την ορθή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  
 
-ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα 
οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016. 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 
του Ν. 4412/2016. 
 
 
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά 
που τυχόν θα προκύψει στην υπηρεσία κ.λ.π από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης. 
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία 
στην προσφορά αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσας διακήρυξης. 
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ΜΕΡΟΣ Β.                                               

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ-

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

 
Α.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ 
      

    1. Σε περίπτωση προσφοράς προϊόντος που κατασκευάζεται σε χώρα εκτός Ε.Ε., δήλωση στην 

οποία αναφέρεται σε ποια (ες) αγορά (ες) κράτους μέλους κυκλοφορεί το προσφερόμενο προϊόν και 

η οποία να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι , η εισαγωγή και 

διάθεση του προϊόντος στα κράτη μέλη της ΕΕ. 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. 

    Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το 

εργοστάσιο κατασκευής  των προϊόντων καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Το εργοστάσιο 

κατασκευής καθώς και ο τελικός διανομέας θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας 

ISO 9001 ή ISO 13485, αντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού του οποίου και θα επισυνάπτεται 

υποχρεωτικά στην προσφορά. 

Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται 

εγκατεστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής  

Ένωσης και να φέρνουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους προβλεπόμενη σήμανση CE .η 

οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ7/οικ.2480 

ΚΥΑ – Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-06-93 του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα – ΦΕΚ 679/τευχ. 

Β/13-09-94) και των σχετικών μονογραφιών της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας. 

 

2. Κάθε προσφερόμενο προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες εκείνες, που είναι 

αναγκαίες για την χρησιμοποίησή του με πλήρη ασφάλεια και την αναγνώριση του κατασκευαστή.  

 

3. Στην επιφάνεια του τελικού περιέκτη όλων των προσφερομένων ραμμάτων πρέπει να 

αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : 

α) Ο κωδικός καταλόγου που χρησιμοποιείται από τον κατασκευαστή. 

β) Η χημική σύσταση του υλικού κατασκευής του νήματος. 

γ) Η χημική σύσταση του υλικού το οποίο ενδεχομένως χρησιμοποιείται για την επικάλυψη του 

νήματος. 

δ) Η κατασκευαστική δομή (πλεκτό πολύκλωνο, περιελιγμένο πολύκλωνο, μονόκλωνο κ.ο.κ.) και το 

χρώμα του νήματος. 

ε) Η διάμετρος και το μήκος του νήματος στο μετρικό σύστημα. 

στ) Το μήκος της βελόνης στο μετρικό σύστημα, ο τύπος της διατομής της καθώς και ο βαθμός 

κάμψης της βελόνης σε μοίρες ή σε κλάσμα περιφέρειας κύκλου. 

ζ) Η ένδειξη ≪στείρο≫, η μέθοδος αποστείρωσης, ο αριθμός της κατασκευαστικής παρτίδας, η 

οριακή ημερομηνία ασφαλούς χρήσης εκφρασμένη σε έτος και μήνα και η ένδειξη ότι το προϊόν 

προορίζεται για μία και μόνο χρήση, (σημ. τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται και με την χρήση 

των ειδικών συμβόλων που προβλέπονται στις σχετικές οδηγίες). 

 

4. Η επωνυμία και ο τόπος εγκατάστασης του κατασκευαστή : Ειδικότερα για τα χειρουργικά 

ράμματα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες με σκοπό την εμπορία και την 

διανομή τους στο έδαφος των κρατών μελών, στην επιφάνεια του περιέκτη πρέπει να αναγράφονται 
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επιπλέον το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση είτε του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την εμπορία 

τους είτε του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα που είναι 

εγκαταστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάλογα με την περίπτωση. 

 

5. Το μήκος των προσφερομένων ατραυματικών ραμμάτων, (ράμματα με προσαρμοσμένη βελόνη) 

μπορεί να είναι έως και 10% μικρότερο από το ζητούμενο μήκος της διακήρυξης. Ατραυματικά 

ράμματα με μήκος μεγαλύτερο από το ζητούμενο θεωρούνται ως συμμορφούμενα και δεν 

απορρίπτονται. 

 

6. Το μήκος των προσφερομένων βελονών μπορεί να είναι έως 1 χιλ. μικρότερο ή μεγαλύτερο για 

βελόνες μικρότερες ή ίσες των 30 χιλ. και έως 2 χιλ. μικρότερο ή μεγαλύτερο για βελόνες 

μεγαλύτερες των 30 χιλ. 

 

7. Ο προσανατολισμός της κορυφής του τριγώνου των βελονών τριγωνικής διατομής, (βελόνες 

δέρματος ή βελόνες κόπτουσες), δεν αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης. Υπό την έννοια αυτή οι 

τριγωνικές βελόνες εσωτερικής και εξωτερικής κορυφής, (ή άλλως βελόνες συμβατικώς κόπτουσες 

και βελόνες αναστρόφως κόπτουσες), θεωρούνται όμοιες και κατατάσσονται σε μία ενιαία 

κατηγορία. 

 

8. Στα προσφερόμενα ατραυματικά ράμματα, (ράμματα με βελόνη), οι βελόνες πρέπει να είναι 

τρυπανισμένου οπισθίου άκρου, (βελόνες στις οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται με είσοδό 

του σε οπή στο οπίσθιο τμήμα της βελόνης και μηχανική σύσφιξη). Ατραυματικά ράμματα με 

βελόνες που διαθέτουν οπίσθιο άκρο ανοικτού τύπου, (βελόνες στις οποίες η συγκράτηση του 

νήματος γίνεται με εγκλωβισμό εντός αναδιπλούμενου πεπλατυσμένου άκρου), δεν γίνονται 

αποδεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα. 

 

9. Ο αριθμός ατραυματικών ραμμάτων, (ράμματα με βελόνη), ανά τελικό περιέκτη δεν αποτελεί 

ουσιώδες κριτήριο αξιολόγησης και δε επιτρέπεται να συνιστά λόγο ειδικής προτίμησης ή απόρριψης 

προσφορών. Για την οικονομική αξιολόγηση προσφορών με διαφορετικό αριθμό ατραυματικών 

ραμμάτων ανά τελικό περιέκτη λαμβάνεται υπ’ όψη η ανά ράμμα τιμή. 

 

10. Το μήκος των προσφερομένων ελευθέρων ραμμάτων, (απολινώσεων), μπορεί να είναι περίπου 

20% μικρότερο ή μεγαλύτερο από το μήκος που ζητείται στην διακήρυξη. Προσφορές ραμμάτων με 

μεγαλύτερη απόκλιση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

11. Για την οικονομική αξιολόγηση προσφορών που είναι αποδεκτές  αλλά περιέχουν 

διαφορετικό αριθμό ραμμάτων ανά τελικό περιέκτη λαμβάνεται υπ’ όψη η ανά ράμμα τιμή. 

 

12. Το χρώμα των χειρουργικών ραμμάτων, είτε αυτά είναι ατραυματικά, (ράμματα με 

προσαρμοσμένη βελόνη), είτε ελεύθερα, (απολινώσεις), δεν αξιολογείται και δεν αποτελεί κριτήριο 

ειδικής προτίμησης ή απόρριψης. 

 

13. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το 

εργοστάσιο κατασκευής των ραμμάτων καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. 

 

14. Οι αναφερόμενες ενδείξεις πρέπει να παρατίθενται υποχρεωτικά και στην Ελληνική γλώσσα. 

 

 

15. Ουσιώδης διευκρίνιση 1η : ως τελικός περιέκτης νοείται το τελικό μέρος της συνολικής 

συσκευασίας του χειρουργικού ράμματος το άνοιγμα του οποίου εκθέτει το ράμμα σε μη στείρο 

περιβάλλον ή άλλως το μέρος εκείνο της συσκευασίας που δεν μπορεί να ανοιχθεί ή να καταστραφεί 

με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την ταυτόχρονη απώλεια της στειρότητας του ράμματος. 
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16. Ουσιώδης διευκρίνιση 2η : η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται 

παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων 

ραμμάτων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το 

πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις 

της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ7/οικ.2480 ΚΥΑ – ΦΕΚ 679/τευχ. Β/13-9-94). Προσφορές ραμμάτων 

που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της 

συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανομέα, 

εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση 

του όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των 

παραδιδόμενων υλικών. 

 
 
 

 

 
                                                                                                                                                             

 
 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

1.1 Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα από πολυγλυκολικό οξύ ή πολυγλακτίνη, ή 
παρόμοιο, επικαλλυμένα με ίδιο ή παρόμοιο υλικό.       

1.2 Να διατηρεί το μέγιστο της αντοχής του στους ιστούς για δέκα (10) περίπου ημέρες μετά την  
εμφύτευση 

 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B. – ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ 
ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ. 

2.1 Πολύκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα από πολυγλυκολικό οξύ ή πολυγλακτίνη ή 

παρόμοιο, επικαλλυμένα με ίδιο ή παρόμοιο υλικό.  

 
2.2 Να διατηρούν στο μέγιστο δυνατό την αντοχή τάσης τους  για τις είκοσι μία έως είκοσι οκτώ (21 – 

28), περίπου, πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες 

2.3 Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό 
 

2.3 Να διατίθενται στα αντίστοιχα μεγέθη κατά U.S.P. με βελόνη, όπως περιγράφεται στη συνημμένη 

κατάσταση «ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 
 

2.5 Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από  ίδιο ή παρόμοιο υλικό ώστε να μη φθείρεται κατά την 
τοποθέτηση των κόμβων 

 

 

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ. – ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΒΡΑΔΕΙΑΣ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ  

3.1 Μονόκλωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα από μίγμα πολυμερών τύπου                                
πολυδιοξανόνης ή παρόμοιο, επικαλλυμένα με ίδιο ή παρόμοιο υλικό. 

3.2 Να διατηρούν στο μέγιστο δυνατό την αντοχή τάσης τους (in vivo) για ελάχιστο                            
έξι (6) έως οχτώ   (8)  εβδομάδες, περίπου. 

 
 
 
 

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A. – ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ 
ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ. 
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4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ. – ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΡΑΜΜΑΤΑ 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ  

 

4.1 Μονόκλωνα συνθετικά μη απορροφήσιμα ράμματα από πολυπροπυλένιο. 

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε. – ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ - ΠΟΛΥΒΟΥΤΕΣΤΕΡΑ 

5.1 Ειδικά ράμματα για καρδιοχειρουργικές & αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις από μονόκλωνο 
πολυβουτεστέρα ή παρόμοιο υλικό με επικάλυψη πολυτρυβουλάτης  ή παρόμοιο υλικό το οποίο να 

διαθέτει μια σχετική ελαστικότητα 

5.2 Μονόκλωνα συνθετικά μη απορροφήσιμα ράμματα από πολυαμίδιο (NYLON). 

5.3 Το χειρουργικό σύρμα να διατηρεί υψηλή αντοχή. 

6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ. –  ΠΛΕΚΤΗ ΜΕΤΑΞΑ, ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 
 

6.1 Φυσικά μη απορροφήσιμα πολύκλωνα ράμματα μέταξας επικαλυμμένα. 

6.2 Μονόκλωνα συνθετικά μη απορροφήσιμα ράμματα από πολυαμίδιο (NYLON). 

7. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ. - ΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. 

 
7.1 Ειδικά ράμματα για συγκεκριμένα στάδια επεμβάσεων, διαφόρων ειδικοτήτων                             

(αγγειοχειρουργικής, μεταμοσχεύσεων, καρδιοχειρουργικής, ορθοπεδικής, πλαστικής χειρουργικής, 

οφθαλμοχειρουργικής).  

Ισχύει ότι αναφέρεται για κάθε είδος στην συνημμένη κατάσταση «ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

                                                                                                           





25 

 

 

Β.ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  «ΡΑΜΜΑΤΑ» ΑΡ. ΔΙΑΚ 3/2019 

 

Α/Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΈΝΑ 
ΕΤΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
6ΜΗΝΗΣ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ ΓΙΑ 
ΈΝΑ 
ΕΤΟΣ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

1 42936 

ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
5/0, ΜΗΚΟΣ 45-50 ΕΚ, 
ΒΕΛΟΝΗ 20 ΧΙΛ, 3/8 
ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 

ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Ή 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ, 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 
5/0, , ΒΕΛΟΝΗ 20 ΧΙΛ, 
3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 
ΜΗΚΟΣ 45-50 ΕΚ 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ TEM 228 114 0,380 86,64 43,32 

2 42963 

ΠΛΕΚΤΟ ΜΕΤΑΞΙ 4/0 ΜΕ 
ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ 3/8 
ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ, 
44ΜΜ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45-60 CM  

ΠΛΕΚΤΟ ΜΕΤΑΞΙ 4/0 ΜΕ 
ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ 3/8 
ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ, 
44ΜΜ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45-60 CM . 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. TEM 500 250 0,310 155 77,5 

3 34414 

ΡΑMMA ΓΙΑ ΠΕΡΙΔΕΣΗ 
ΤΡΑΧΗΛΟΥ (ΣΙΡOTKA) Ή 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 
5MM ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΒΕΛΟΝΑ 
63-65ΜΜ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 
ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 30-
35 CM  

ΡΑΜΜΑ ΜΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ  ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΔΕΣΗ 
ΤΡΑΧΗΛΟΥ(ΣΙΡΟΤΚΑ)  
ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ  Ή 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ, 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 
5 ΜΜ ΜΕ ΔΙΠΛΗ 
ΒΕΛΟΝΑ 63-65 ΜΜ 1/2 
ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 30-35 CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 16 8 18,140 290,24 145,12 
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4 34413 

ΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΔΕΣΗ 
ΤΡΑΧΗΛΟΥ(ΣΙΡΟΤΚΑ) 'Η 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 
5 ΜΜ ΜΕ ΔΙΠΛΗ 
ΒΕΛΟΝΑ 46-48 ΜΜ,  
ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 40- 
45 CM 

ΡΑΜΜΑ ΜΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ  ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΔΕΣΗ 
ΤΡΑΧΗΛΟΥ(ΣΙΡΟΤΚΑ)  
ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ  Ή 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 
5 ΜΜ ΜΕ ΔΙΠΛΗ 
ΒΕΛΟΝΑ 46-48 ΜΜ  
ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 40- 
45 CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 16 8 18,140 290,24 145,12 

5 43021 

ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΟ 
ΜΕΤΑΞΙ ΜΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΝΟ  0, 
ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 44-48 
ΜΜ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ 
ΚΟΠΤΟΥΣΑ,  ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75-90 CM 

ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΟ 
ΜΕΤΑΞΙ ΜΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΝΟ  0, 
ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 44-48 
ΜΜ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ 
ΚΟΠΤΟΥΣΑ,  ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75-90 CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 1.600 800 0,330 528 264 

6 42967 

ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΟ 
ΜΕΤΑΞΙ ΜΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΝΟ 1, 
ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 36-40 
ΜΜ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ,  ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75-90 CM 

ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΟ 
ΜΕΤΑΞΙ ΜΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΝΟ 1, 
ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 36-40 
ΜΜ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ,  ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75-90 CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 1.600 800 0,330 528 264 

7 42978 

ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΟ 
ΜΕΤΑΞΙ ΜΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΝΟ 1, 
ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ,  
ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 150-
180 CM 

ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΟ 
ΜΕΤΑΞΙ ΜΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΝΟ 1, 
ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ 
(ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ),  ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 150-180 CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 50 25 0,310 15,5 7,75 
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8 42977 

ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΟ 
ΜΕΤΑΞΙ ΜΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΝΟ 2, 
ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ,  
ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 150-
180 CM 

ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΟ 
ΜΕΤΑΞΙ ΜΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΝΟ 2, 
ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ 
(ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ),  ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 150-180 CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 60 30 0,470 28,2 14,1 

9 45795 

ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΟ 
ΜΕΤΑΞΙ ΜΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΝΟ 
2/0, ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 25-
26 ΜΜ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ,  ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 60-75 CM 

ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΟ 
ΜΕΤΑΞΙ ΜΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΝΟ 
2/0, ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 25-
26 ΜΜ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ,  ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 60-75 CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
 
 

TEM 100 50 0,330 33 16,5 

10 45796 

ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΟ 
ΜΕΤΑΞΙ ΜΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΝΟ 
3/0, ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 25-
26 ΜΜ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ,  ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 60-75 CM 

ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΟ 
ΜΕΤΑΞΙ ΜΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΝΟ 
3/0, ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 25-
26 ΜΜ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ,  ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 60-75 CM 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΌΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ TEM 80 40 0,330 26,4 13,2 

11 45807 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΒΡΑΔΕΙΑΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟ  3-0, 
ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 24-26 
ΜΜ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-90 CM  

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΒΡΑΔΕΙΑΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ 
ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝΟΝΗ  Ή 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ ΝΟ 3-0, 
ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 24-26 
ΜΜ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-90 CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 40 20 1,320 52,8 26,4 
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12 43005 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΒΡΑΔΕΙΑΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟ 1, 
ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 45-50 
ΜΜ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
(TAPERCUT), ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 150 CM 
ΘΗΛΕΙΑ (LOOP) 

 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΒΡΑΔΕΙΑΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ 
ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝΟΝΗΣ  Ή 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ ΝΟ 1, ΜΕ 
ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 45-50 ΜΜ 
1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
(TAPERCUT), ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 150 CM 
ΘΗΛΕΙΑ (LOOP) 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 400 200 1,920 768 384 

13 45806 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΒΡΑΔΕΙΑΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟ 2-0, 
ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 26-30 
ΜΜ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-90 CM  

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΒΡΑΔΕΙΑΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ 
ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝΟΝΗ  Ή 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ ΝΟ 2-0, 
ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 26-30 
ΜΜ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-90 CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 40 20 1,330 53,2 26,6 

14 45818 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΝΟ 2-0, ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 
25-26 ΜΜ 5/8 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 60-75 CM 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΓΛΥΚΑΠΡΟΝΗΣ 25  
Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ  ΝΟ 2-
0, ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 25-
26 ΜΜ 5/8 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 60-75 CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 150 75 4,200 630 315 





  

29 

 

15 45817 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΝΟ 3-0, ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 
24-26 ΜΜ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ 
ΚΟΠΤΟΥΣΑ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 50-75CM  

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΓΛΥΚΑΠΡΟΝΗΣ 25  
Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ  ΝΟ 3-
0, ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 24-
26 ΜΜ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ 
ΚΟΠΤΟΥΣΑ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 50-75 CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 150 75 1,440 216 108 

16 45899 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΝΟ 3-0, ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 
25-26 ΜΜ 5/8 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 60-75 CM 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΓΛΥΚΑΠΡΟΝΗΣ 25 
Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ ΝΟ 3-0, 
ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 25-26 
ΜΜ 5/8 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 60-75 CM. 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ TEM 150 75 4,150 622,5 311,25 

17 43025 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟ 0 
ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 26-30 
ΜΜ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-90 CM 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΛΙΚΟΥ 
ΟΞΕΟΣ (POLIGLYCOLIC 
ACID) Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ 
ΝΟ 0, ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 
26-30 ΜΜ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-90 CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 2.100 1.050 1,010 2121 1060,5 
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18 42954 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟ 1 
ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 30-32 
ΜΜ ΑΓΚΙΣΤΡΟ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-90 CM 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ   
ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΛΙΚΟΥ 
ΟΞΕΟΣ (POLIGLYCOLIC 
ACID) Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ 
ΝΟ 1 ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 
30-32 ΜΜ ΑΓΚΙΣΤΡΟ, 
ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-
90 CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 500 250 1,280 640 320 

19 43041 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟ 1 
ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 39-42 
ΜΜ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-90 CM  

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΛΙΚΟΥ 
ΟΞΕΟΣ (POLIGLYCOLIC 
ACID) Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ 
ΝΟ 1, ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 
39-42 ΜΜ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-90 CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 3.000 1.500 1,070 3210 1605 

20 43010 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟ 1 
ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ, 6- 12 
ΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45-50 CM 
ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ  
ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΛΙΚΟΥ 
ΟΞΕΟΣ (POLIGLYCOLIC 
ACID) Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ 
ΝΟ 1 ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ 
(ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ), 6- 12 
ΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45-50 CM 
ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 300 150 2,700 810 405 
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21 45822 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟ 1 
ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 150-180 CM 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΛΙΚΟΥ 
ΟΞΕΟΣ (POLIGLYCOLIC 
ACID) Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ 
ΝΟ 1 ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ 
(ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ), ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 150-180 CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
 
 

TEM 350 175 1,400 490 245 

22 45882 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟ 1, 
ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 63-65 
ΜΜ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΥΦΛΟΥ 
ΑΚΡΟΥ ΗΠΑΤΟΣ, 
ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 90-
100 CM 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΛΙΚΟΥ 
ΟΞΕΟΣ (POLIGLYCOLIC 
ACID) Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ  
ΝΟ 1 ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 
63-65 ΜΜ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΥΦΛΟΥ 
ΑΚΡΟΥ ΗΠΑΤΟΣ, 
ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 90-
100 CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 50 25 1,330 66,5 33,25 

23 43034 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟ 2 
ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 45-48 
ΜΜ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-90 CM 

 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΛΙΚΟΥ 
ΟΞΕΟΣ (POLIGLYCOLIC 
ACID) Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ 
ΝΟ 2, ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 
45-48 ΜΜ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-90 CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
 
 
 
 

TEM 3.000 1.500 1,170 3510 1755 
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24 43028 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟ 2-0 
ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ, 6- 12 
ΡΑΜΜΑΤΑ  ΑΝΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45-50 CM 
ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΛΙΚΟΥ 
ΟΞΕΟΣ  (POLIGLYCOLIC 
ACID) Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ 
ΝΟ 2-0 ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ 
(ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ), 6- 12 
ΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45-50 CM 
ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 500 250 6,470 3235 1617,5 

25 43037 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟ 2-0 
ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 150-180 CM 

 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΛΙΚΟΥ 
ΟΞΕΟΣ  (POLIGLYCOLIC 
ACID) Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ 
ΝΟ 2-0 ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ 
(ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ), ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 150-180CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 1.800 900 1,590 2862 1431 

26 43030 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟ 2-0, 
ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 26-28 
ΜΜ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-90 CM 

 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΛΙΚΟΥ 
ΟΞΕΟΣ (POLIGLYCOLIC 
ACID) Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ 
ΝΟ 2-0, ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 
26-28 ΜΜ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-90 CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 3.500 1.750 0,990 3465 1732,5 
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27 43038 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟ 3-0 
ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 150-180 CM 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΛΙΚΟΥ 
ΟΞΕΟΣ (POLIGLYCOLIC 
ACID) Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ 
ΝΟ 3-0 ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ 
(ΑΠΟΛΙΝΩΣΗ), ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 150-180 CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 200 100 1,170 234 117 

28 43020 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟ 3-0, 
ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 19-20 
ΜΜ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-90 CM 
ΜΗΝΙΓΓΟΣ 

 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΛΙΚΟΥ 
ΟΞΕΟΣ  (POLIGLYCOLIC 
ACID) Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ 
ΝΟ 3-0, ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 
19-20 ΜΜ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-90 CM 
ΜΗΝΙΓΓΟΣ 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 400 200 0,990 396 198 

29 43019 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟ 3-0, 
ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 26 ΜΜ 
1/2 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-90 CM 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΛΙΚΟΥ 
ΟΞΕΟΣ (POLIGLYCOLIC 
ACID) Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ 
ΝΟ 3-0, ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 
26 ΜΜ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-90 CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 1.200 600 0,970 1164 582 
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30 45885 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟ 6-0, 
ΜΕ ΔΥΟ ΒΕΛΟΝΕΣ 7- 8 
ΜΜ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΠΑΤΟΥΛΑ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 30-45 CM  

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΛΙΚΟΥ 
ΟΞΕΟΣ (POLIGLYCOLIC 
ACID) Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ  
ΝΟ 6-0, ΜΕ ΔΥΟ 
ΒΕΛΟΝΕΣ 7-8 ΜΜ 3/8 
ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΑΤΟΥΛA ΜΕ 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  , 
ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 30-
45 CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 30 15 14,490 434,7 217,35 

31 43024 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟ 8-0, 
ΜΕ ΔΥΟ ΒΕΛΟΝΕΣ 6,5 
ΜΜ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΠΑΤΟΥΛΑ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 30-45 CM 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΛΙΚΟΥ 
ΟΞΕΟΣ  (POLIGLYCOLIC 
ACID) Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ  
ΝΟ 8-0, ΜΕ ΔΥΟ 
ΒΕΛΟΝΕΣ 6,5 ΜΜ 3/8 
ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΑΤΟΥΛA ΜΕ 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ,  , 
ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 30-
45CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 50 25 17,900 895 447,5 

32 43046 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟ 0, 
ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 34-36 
ΜΜ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75-90 CM 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΛΙΚΟΥ 
ΟΞΕΟΣ (POLIGLYCOLIC 
ACID) Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ 
ΝΟ 0, ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 
34-36 ΜΜ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75-90 CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 1.500 750 1,400 2100 1050 





  

35 

 

33 43044 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟ 1, 
ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 40-42 
ΜΜ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75-90 CM 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΛΙΚΟΥ 
ΟΞΕΟΣ (POLIGLYCOLIC 
ACID) Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ 
ΝΟ 1, ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 
40-42 ΜΜ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 75-90 CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 1.000 500 1,820 1820 910 

34 43042 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟ 2-0, 
ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 25-26 
ΜΜ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-90 CM 

 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΕΚΤΟ 
ΡΑΜΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΠΟΛΥΓΛΥΚΟΛΙΚΟΥ 
ΟΞΕΟΣ (POLIGLYCOLIC 
ACID) Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ 
ΝΟ 2-0, ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 
25-26 ΜΜ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-90 CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 1.200 600 1,330 1596 798 

35 45821 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ  
ΝΟ 10-0, ΜΕ ΔΥΟ 
ΒΕΛΟΝΕΣ 5-6,5 ΜΜ 3/8 
ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ 
ΚΟΠΤΟΥΣΕΣ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 30-40 CM 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ 
ΝΑΥΛΟΝ ΜΑΥΡΟ Ή 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ  ΝΟ 10-0, 
ΜΕ ΔΥΟ ΒΕΛΟΝΕΣ 5-6,5 
ΜΜ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ 
ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ 
ΚΟΠΤΟΥΣΕΣ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 30-40 CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 40 20 5,000 200 100 
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36 42938 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ  
ΝΟ 2-0, ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 
26-30 ΜΜ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ 
ΚΟΠΤΟΥΣΑ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45-70  CM 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ  Ή 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ  ΝΟ 2-0, 
ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 26-30 
ΜΜ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ 
ΚΟΠΤΟΥΣΑ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45-70 CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 3.000 1.500 0,350 1050 525 

37 45819 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ  
ΝΟ 3-0, ΜΕ ΔΥΟ 
ΒΕΛΟΝΕΣ 25-26 ΜΜ 1/2 
ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 
ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-
90 CM  

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ   
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ  Ή 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ  ΝΟ 3-0, 
ΜΕ ΔΥΟ ΒΕΛΟΝΕΣ 25-26 
ΜΜ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-90 CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 150 75 0,520 78 39 

38 42940 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ  
ΝΟ 3-0, ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 
22-25 ΜΜ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ 
ΚΟΠΤΟΥΣΑ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45-70  CM 

 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ  Ή 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ  ΝΟ 3-0, 
ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 22-25 
ΜΜ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ 
ΚΟΠΤΟΥΣΑ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45-70 CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 2.500 1.250 0,350 875 437,5 
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39 45820 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ  
ΝΟ 4-0, ΜΕ ΔΥΟ 
ΒΕΛΟΝΕΣ 25-26 ΜΜ 1/2 
ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, 
ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-
90 CM  

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ   
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ  Ή 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ  ΝΟ 4-0, 
ΜΕ ΔΥΟ ΒΕΛΟΝΕΣ 25-26 
ΜΜ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-90 CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 100 50 0,520 52 26 

40 42943 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ  
ΝΟ 4-0, ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 
19-20 ΜΜ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ 
ΚΟΠΤΟΥΣΑ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45-70  CM 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ  Ή 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ  ΝΟ 4-0, 
ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 19-20 
ΜΜ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ 
ΚΟΠΤΟΥΣΑ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45-70 CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 1.400 700 0,350 490 245 

41 42930 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ  
ΝΟ 5-0, ΜΕ ΔΥΟ 
ΒΕΛΟΝΕΣ 16-18 ΜΜ 3/8 
ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ, 
ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-
90 CM 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ  Ή 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ  ΝΟ 5-0, 
ΜΕ ΔΥΟ ΒΕΛΟΝΕΣ 16-18 
ΜΜ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΜΕ 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, 
ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-
90 CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 30 15 4,440 133,2 66,6 





  

38 

 

42 42933 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ  
ΝΟ 6-0, ΜΕ ΔΥΟ 
ΒΕΛΟΝΕΣ 12-14 ΜΜ 3/8 
ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ, 
ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 60-
75 CM  

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ  Ή 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ  ΝΟ 6-0, 
ΜΕ ΔΥΟ ΒΕΛΟΝΕΣ 12-14 
ΜΜ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΜΕ 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, 
ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 60-
75 CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 150 75 0,860 129 64,5 

43 45823 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ  
ΝΟ 8-0, ΜΕ ΔΥΟ 
ΒΕΛΟΝΕΣ 6,5-7,5 ΜΜ 3/8 
ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ, 
ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45-
60 CM  

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ  Ή 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ  ΝΟ 8-0, 
ΜΕ ΔΥΟ ΒΕΛΟΝΕΣ 6,5-
7,5 ΜΜ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΜΕ 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, 
ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 45-
60 CM 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 50 25 14,920 746 373 

44 42921 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ 
ΝΟ 1, ΜΕ ΔΥΟ ΒΕΛΟΝΕΣ 
85-90 ΜΜ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ 
ΚΟΠΤΟΥΣΕΣ,  ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 50-70 CM, 
ΔΥΟ ΣΩΛΗΝΕΣ  
ΒΙΝΥΛΙΟΥ 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ  
ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ  Ή 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ  ΝΟ 1, 
ΜΕ ΔΥΟ ΒΕΛΟΝΕΣ 85-90 
ΜΜ 3/8 ΚΥΚΛΟΥ 
ΚΟΠΤΟΥΣΕΣ,  ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 50-70 CM, 
ΔΥΟ ΣΩΛΗΝΕΣ  
ΒΙΝΥΛΙΟΥ 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
 
 

TEM 300 150 5,000 1500 750 
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45 42926 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ 
ΝΟ 1, ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 
45-50 ΜΜ  1/2 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
(TAPERCUT), ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 150-200 CM 
ΘΗΛΕΙΑ (LOOP) 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ 
ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ  Ή 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ   ΝΟ 1, 
ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 45-50 
ΜΜ  1/2 ΚΥΚΛΟΥ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
(TAPERCUT), ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 150 -200cm 
ΘΗΛΕΙΑ (LOOP) 
 
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

TEM 400 200 2,550 1020 510 

46 42941 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ 
ΝΟ 2-0, ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 
55-60 ΜΜ ΕΥΘΕΙΑ  
ΚΟΠΤΟΥΣΑ , ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-90CM 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 
ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ 
ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ 
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Ή 
ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ ΝΟ 2-0, 
ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ 55-
60ΜΜ ΕΥΘΕΙΑ 
ΚΟΠΤΟΥΣΑ, ΜΗΚΟΣ 
ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-90CΜ ΜΕ 
ΧΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΚΟΛΛΑΡΑ 
Ή ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ 
(ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΗΣ 
ΣΥΡΡΑΦΗΣ)   ΤΙΜΗ 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ                     ΤΕΜ 72 36 3,230 232,56 116,28 

47 41507 

ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 
ΤΡΑΥΜΑΤΤΩΝ  

Ταινίες αυτοκόλλητες 
σύγκλισης τραύματος από 
μη υφασμένο υλικό, στο 
χρώμα του δέρματος και 
να φέρουν πολυακρυλικό 
συγκολλητικό υλικό.Να 
είναι διαπερατές από τον 
αέρα, να εφαρμόζονται με  
ασφάλεια, να αφαιρούνται 
ανώδυνα και να μην 
αφήνουν υπολείμματα. Να 
είναι ακτινοδιαπερατές. 
Διαστάσεις ταινίας 
5Χ100mm περίπου. ΤΙΜΗ 
ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ TEM 3.180 1.590 0,038 120,84 60,42 

          37.232 18.616   39999,52 19999,76 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ.  ……/2018  

 

    

Στην Καβάλα σήμερα, την  ..-…-2018 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

 

 Αφενός 

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, που εδρεύει στην Καβάλα και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή 

της παρούσας από τον Αναστάσιο Γ. Καρασαββόγλου και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 

σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 

 

και αφετέρου 

Η Εταιρεία με την επωνυμία ……………………………………… στην 

………………………………………………………ΑΘΗΝΑ, με αριθμό φορολογικού μητρώου 

………………….., ΔΟΥ ………………….., Τηλ. ……………….. fax …………………, email 

……………….., αριθμός Ε.Μ.ΠΑ …………….που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. 

……………………… και ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»  

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1)Την υπ΄αριθμ.  …../2018 Διακήρυξη  της Αναθέτουσας Αρχής για το έργο 

«………………………………………………………………………………………..» 

2)Την με αριθμ. Πρωτοκ…………………………. προσφορά της εταιρείας ………………………….. που 

υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξής.  

3)Την με αριθμ. Πρωτοκ. …………………………….. (Πρακτικό ……………………., θέμα .
ο
) απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατακύρωση του διαγωνισμού στον Ανάδοχο 

4) Την με αριθμ. Πρωτοκ. ……………………………… (Πρακτικό ../…………., θέμα ..
ο
) απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση του πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισμού 

 

 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του στην οποία περιλαμβάνονται τα 

πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) 

ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός 

με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. 

 

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του 

Έργου. 

 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό 

που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των 

τηλεομοιοτυπιών. 
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Έργο: «Προμήθεια ……………………………………………………………………», όπως εξειδικεύεται 

στη Σύμβαση. 

 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης:  …./…./2018 

 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή 

οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που 

ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή με βασικές αρμοδιότητες την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης 

του έργου και την παραλαβή του έργου (τμηματική – οριστική). 

 

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να 

υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. 

Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει 

στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. 

 

Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση 

του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

 

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου και τη 

συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη Σύμβαση, β) την Προσφορά του Αναδόχου. 

 

Συμβατικό τίμημα: …………….€ με ΦΠΑ 
 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει έναντι της αμοιβής που 

αναφέρεται πιο πάνω  στην παρούσα την υλοποίηση του έργου: 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Η υλοποίηση της Προμήθειας ορίζεται …………………………………………………………………, όπως 

διευκρινίζεται και στην Διακήρυξη. 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό 

………………€ χωρίς ΦΠΑ και ……………….€ με ΦΠΑ. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της 

σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του 
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αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της 

προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του 

Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Οι πληρωμές θα γίνονται εντός 60 ημερών σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις 

με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 

2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει). 

Στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε 

άλλη επιβάρυνση. 

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν 

υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 

οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5.  

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

– ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

 

Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου 

Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) και θα οριστεί ο υπεύθυνος του έργου από 

πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής, ο οποίος θα έχει τη συνολική εποπτεία της πορείας εργασιών και των 

συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του έργου και είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση 

του συνόλου των παραδοτέων, με βάση τη διαδικασία παραλαβής που περιγράφεται στη συνέχεια. Επιπλέον 

των παραλαβών, η ΕΠΠΕ μπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την 

εξέλιξη των εργασιών κάθε φάσης. 

Διαδικασία παραλαβής 

Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσω του ελέγχου του συνόλου των προβλεπόμενων παραδοτέων, για τα 

οποία αξιολογείται η ποσοτική και ποιοτική πληρότητα/ αρτιότητα. Για τη σηματοδότηση της ολοκλήρωσης 

κάθε σταδίου και την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην ΕΠΠΕ αίτημα 

παραλαβής. 

Στην περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές, οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την 

έναρξη της διαδικασίας παραλαβής. Εκτιμώντας το εύρος των απαιτούμενων αλλαγών, η ΕΠΠΕ καθορίζει 

το χρονικό διάστημα λήψης των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων και επανυποβολής του αιτήματος 

παραλαβής. 

Η διαδικασία παραλαβής κάθε φάσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου προσωρινής 

παραλαβής από την ΕΠΠΕ. Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα, χωρίς η ΕΠΠΕ να κοινοποιήσει 

τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο ή να συντάξει το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, τα παραδοτέα θεωρείται 

ότι έχουν παραληφθεί προσωρινά. 

Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, που θα γίνουν εντός 3 ημερών θα αναφέρουν 

ρητά αφενός τις εκτελεσθείσες εργασίες, το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των 

όρων της σύμβασης που θα συναφθεί. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
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Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση 

τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις: 

 Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με 

τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε 

ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος ή των υπηρεσιών που 

καθυστερούν. 

 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η 

καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή 

εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

 Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με 

Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

 Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή 

του Αναδόχου όπως προβλέπεται από το Νόμο.  

 Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο 

αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για 

υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών 

λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 

 

 

7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τηv με αριθμό 

……………………………………………………………….  (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα 

αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει 

συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 

τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη 

ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης 

οποιουδήποτε όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση 

αυτής για επικείμενη κατάπτωση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 

Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε 

που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται 

να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την 

πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της 

παρούσας σε περίπτωση που τα παραδοτέα προϊόντα δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ή δεν 





  

44 

 

έχουν συμβατότητα με τα μηχανήματα του νοσοκομείου,  με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δε 

δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στη γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι 

που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της, καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια 

της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών 

υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο, σε 

περίπτωση που τα παραδοτέα προϊόντα δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ή δεν έχουν 

συμβατότητα με τα μηχανήματα του νοσοκομείου, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος πέραν της 

αμοιβής για το Έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δε δικαιούται να λάβει κανένα 

επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της 

καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν. 

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της 

περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα 

επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. 

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 

συμφωνία. 

Η έκδοση έκαστου τιμολογίου θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του Έργου, γίνει η 

αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

α) Η παρούσα σύμβαση 

β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου – ν. 4412/2016 

γ) Η προσφορά του Αναδόχου 

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον 

αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, 

εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στην παρούσα σύμβαση. 

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση 

αυτή ή με φαξ. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα 

προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί με βάση 

της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια 

Καβάλας , εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. 

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί 

στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την 

ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η 

αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην 

προηγούμενη παράγραφο. 
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ΑΡΘΡΟ 13 

ΚΑΕ  1311 

ΑΔΑ  ………………. 

Α/Α  …….. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Τα τιμολόγια που θα εκδίδονται να αναγράφουν τον κωδικό ΙD του μητρώου που τηρείται στο ΕΚΕΒΥΛ 

και τον κωδικό GMDN του προϊόντος που υπάρχει στο αρχείο της ΕΠΥ . 

Κατάθεση βεβαίωσης ότι οι τιμές της σύμβασης είναι σύμφωνες με το παρατηρητήριο της ΕΠΥ που 

ίσχυε κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3918.  

 

 

 

 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ  συνετάχθη  το παρόν σε τρία πρωτότυπα. 

 

 

 

                                           ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                        ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 

 

         

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ                    
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

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

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221911 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Άγιος Σύλλας – περιοχή Βασιλάκη, Τ.Κ. 

65 500 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ακρητίδου Θάλεια  

- Τηλέφωνο: 2513501591 

- Ηλ. ταχυδρομείο: promithies@kavalahospital.gr  

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

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 03/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΩΝ» για τις ανάγκες 

του Νοσοκομείου Καβάλας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, με δικαίωμα 6μηνης 

προαίρεσης, σε εφαρμογή του προγραμματισμού του 2019, CPV:33141126-9 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 99221911 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε, προμήθειες 

 

 

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

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

http://www.kavalahospital.gr/




  

47 

 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii 

: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση
iii

 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V 

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
iv

: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
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προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
v
; 

[] Ναι [] Όχι 

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

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vi

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 

και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 

που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα 

από τους οικονομικούς φορείς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

vii
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
viii

· 

2. δωροδοκία
ix,x

· 

3. απάτη
xi

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xii·

 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
xiii

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.
 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
xv

 το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 

το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvi

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xviii

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

[] Ναι [] Όχι  
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την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xix; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xx

: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxi

, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):
 xxiii

 

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου
xxiv

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxv

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
xxvi 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
xxvii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων
xxviii

, 

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
xxix

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια
xxx

 κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

[] Ναι [] Όχι 
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γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV 

χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxi
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[…] 
 

 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα για τον 

αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 

που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι ο εξής 
xxxii

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 

σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 

ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη 

την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

3)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες
xxxiii

 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές 

των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως 

εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 

αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y
xxxiv

 -και 

η αντίστοιχη αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

4) Το ασφαλισμένο ποσό στην 

ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών 

κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το 

εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι 

οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 

[……..........] 
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οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς
xxxv

, ο οικονομικός φορέας έχει 

προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 

παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει 

προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 

τους παραλήπτες δημόσιους ή 

ιδιωτικούς
xxxvi

: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες
xxxvii

, ιδίως τους υπεύθυνους για 

τον έλεγχο της ποιότητας: 

 

[……..........................] 

 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει 

τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση 

της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και 

έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[....……] 

5) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 

διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για 

την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

6) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
xxxviii

 το ακόλουθο τμήμα 

(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

7) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

7) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με 

τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές 

στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 

και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, 

να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
xxxix

, εκτός 

εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας 

με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xl.

 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον 

εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

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

 

 

 

 

 

                                                 
i

 
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το 
σύνολο αυτών 
ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

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

και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς.  
 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
iv
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

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

vi
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες.” 
vii

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 
εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
viii

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
ix
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

x
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά 
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όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και 
του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη 
νομοθεσία). 
xi
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης 

σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν 
Πρωτοκόλλων. 
xii

 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή 
την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xiii

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 

 
που 

ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xiv

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 
(ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και 
άλλες διατάξεις.". 
xv

 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xvi

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 
ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xx

 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xxi

 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxii

 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 
εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
xxiii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxiv

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, 
στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxv

 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxvi

 Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxvii

 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 
άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxviii

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

 Πρβλ άρθρο 48. 
xxx

  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxxi

 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
xxxii

  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxiii

 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxiv

 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
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xxxv

 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει 
τα τρία έτη. 
xxxvi

 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
xxxvii

 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, 
ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
xxxviii

 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα 
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
xxxix

 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xl
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση 
για την εν λόγω πρόσβαση.  




