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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  
EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ 
Για την προµήθεια «Αναλωσίµου Υλικού Εργαστηρίων (πλήν αντιδραστηρίων)» 

 (CPV 33790000-4) για ένα έτος, προϋπολογιζόµενης δαπάνης 19.795,50,00€ πλέον ΦΠA 
µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

µε κριτήριο µόνο την τιµή 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. Του Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως 
ισχύει σήµερα. 
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. Το αρ. 27 παρ. 11 του Ν. 3867/2010 “Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης Σύσταση Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής 
Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών” 
4. Το αρ. 47 του Ν.4272/2014 «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 
για τη θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών,ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για 
µεταµόσχευση − Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.» 
5. Του Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ/ και 2014/25/ΕΕ). 
6. Το άρθρο 1, υποπαράγραφο Ζ.5., εδάφιο 4β του Νόµου 4152/2013 σχετικά µε τις διατάξεις ρύθµισης ληξιπρόθεσµων οφειλών 
7. Τη µε αριθµό 10/4-5-2017 (θέµα 7) (Α∆Α:65ΕΠ4690ΩΖ-71Ξ)Απόφαση του ∆.Σ. του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά 
“Μεταξά” σχετικά µε την επαναπροκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια Αναλώσιµου Υλικού Εργαστηρίων 
(πλήν αντιδραστηρίων)  (cpv 33790000-4)  
8.Την µε αριθµό 1577/29-5-2017Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α:Ω36Σ4690ΩΖ-04Τ)  
9.Τον υπ’ αρ. 17REQ006248369 Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) Πρωτογενούς Αιτήµατος 
10.Τον υπ’ αρ. 17REQ006248475Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) Εγκεκριµένου Αιτήµατος 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, για την προµήθεια Αναλώσιµου Υλικού Εργαστηρίων (πλην 
αντιδραστηρίων) (cpv 33790000-4) για ένα έτος, προϋπολογιζόµενης δαπάνης 19.795,50,00€ πλέον ΦΠA(24.546,420 
ευρώ µε ΦΠΑ) µε δικαίωµα του Νοσοκοµείου να παρατείνει χρονικά τις συµβάσεις όχι πέραν του έτους µε 
συναίνεση του προµηθευτή, στην περίπτωση που δεν έχουν υπογραφεί νέες συµβάσεις και δεν έχουν παραληφθεί 
όλες οι συµβασιοποιηµένες ποσότητες. Η εν λόγω παράταση θα διακοπεί µε την ανάδειξη νέου προµηθευτή που θα 
προκύψει κατόπιν νέων ενιαίων διαγωνιστικών διαδικασιών σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο 

1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από προθεσµία  τουλάχιστον 
δώδεκα (12) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της στη ∆ιαύγεια και στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
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Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης και τα συµπληρωµατικά έγγραφα διατίθενται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή µέσω 
του διαδικτύου στις διευθύνσεις  www.metaxa-hospital.gr και www.promitheus.gov.gr., καθώς και στον ιστότοπο της 
∆ιαύγειας. Τα αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισµού 
µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Τονίζεται ότι προκειµένου να υποβάλουν 
αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινήσεων, οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να είναι 
εγγεγραµµένοι στο σύστηµα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη 
και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένο. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δε θα απαντήσει σε ερωτήµατα που δε θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο σύστηµα Ε.Σ.Η.∆Η.Σ 

2.ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΣΤΟ 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

∆ιαδικτυακή πύλη 

Τετάρτη 
21-6-2017 

Τετάρτη 
21- 6-2017 

 Τετάρτη 

www.promitheus.gov.gr Πέµπτη 
6-7-2017 

12-7-2017 

 Ώρα:  14:00 Ώρα:  10:00 
του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.   

 
Τα µέλη της Επιτροπής ∆ιενέργειας ορίζονται µε την υπ’ αρ.: 25242/6-12-2016 (Α∆Α:79Γ84690ΩΖ-ΒΣΞ) Απόφαση 
∆ιοικητή. 

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 5-7-2017. Οι προσφορές υποβάλλονται στο 
Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.promitheus.gov.gr. Όσα έγγραφα/δικαιολογητικά δε δύνανται να υποβληθούν ηλεκτρονικά, θα κατατίθενται στο 
Πρωτόκολλο του Νοσοκοµείου, Μπόταση 51, Πειραιάς. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστηµα.  

  Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται 
αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 
4412/16. 
 
Η ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού θα αναρτηθεί: 
α) στη ∆ιαύγεια 
β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων www.eprocurement.gov.gr, 
γ) στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου www.metaxa-hospital.gr 
δ) στο Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) www.promitheus.gov.gr. 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή 
συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 

 
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή προηγµένης µορφής, όπως ορίζεται στο Π.∆. 150/2001 (Α΄ 125), χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ - ∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

α. Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας του συστήµατος και από τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως 
οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους 
όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής: 
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α.1. Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν Ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε 
χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet 
της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 
χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 
α.2. Οι Οικονοµικοί Φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 
ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό 
ταυτότητας ΦΠΑ (VATI dentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από 
το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών 
Προµηθειών. 

α.3. Οι Οικονοµικοί Φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γενική 
Γραµµατεία Εµπορίου (ΓΓΕ) αποστέλλοντας: 
α. είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, β/είτε ένορκη βεβαίωση ή 
πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο 
Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών 
και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του Π∆ 60/07, και σύµφωνα µε τους 
προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να 
δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) 
εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία, µετά την 
ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 
 
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 
 
β. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη 
του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο 
ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε: 

� τους  όρους της ∆ιακήρυξης 

� του Παραρτήµατος Α (Πίνακας Ζητουµένων Ειδών)   

� το ν. 4412/16. 

 

Τα παραρτήµατα  αποτελούν  αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης. 

 

Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα και 
συγκεκριµένα εντός του ήµισυ της προθεσµίας από τη δηµοσίευση προκήρυξης έως και την τελική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών, αυτές θα πρέπει να δίνονται το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών (σύµφωνα µε τη συνδυαστική ερµηνεία των άρθρων 60 και 121 παρ. γ 
του ν. 4412/16). 
 
Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω 
της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα 
παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραµµένους Προµηθευτές. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που 
υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. 

Κανένας διαγωνιζόµενος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
 

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, 
σύµφωνα µε τον αριθµό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο.   
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Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Προµηθειών του Νοσοκοµείου κατά 
τις εργάσιµες ηµέρες από τις 8.00 έως 14.00 στο τηλέφωνο 210 4520 835. 
 
3. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, προθεσµία που αρχίζει 
από την επόµενη της λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο 
του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   
 
4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η προσφορά θα υποβληθεί σε δύο υποφακέλους τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς, φέροντας την ψηφιακή 
υπογραφή του προσφέροντα ή του νόµιµου εκπροσώπου του και η αποσφράγιση θα γίνεται ταυτόχρονα κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
Οι προσφορές και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό θα συντάσσονται υποχρεωτικά 
στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. 
 
4.1. Τεχνική προσφορά 
Στον (υπό)φάκελο «Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 
 
Η Τεχνική Προσφορά. 
Συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα 
παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 
σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον 
οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, 
ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 

Πιστοποιητικά ποιότητας. 

Ο προσφέρων πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού της προσφοράς, να επισυνάψει στη συγκεκριµένη ενότητα της τεχνικής 
προσφοράς τους και: 
- πλήρη τεκµηριωµένα πιστοποιητικά σήµανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), 
- τους αντίστοιχους κωδικούς ΕΚΑΠΤΥ ανά προσφερόµενο είδος. 
-  Πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα 
(ELOT ή ισοδύναµα αυτών κλπ) τόσο του κατασκευαστή όσο και του προµηθευτή εφόσον πρόκειται για 
διαφορετικές επιχειρήσεις. 

 

∆ιευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν απορρίπτει προσφορά προµηθευτή που πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το 
οποίο αποτελεί µεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, µία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, µία κοινή τεχνική προδιαγραφή, 
ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης, 
εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί 
µε τη διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση όµως, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά 
τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο, ότι το έργο, προϊόν ή υπηρεσία, για 
το οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγµατι (ή υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή 
λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη (τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιµών από 
αναγνωρισµένο οργανισµό µπορεί να συνιστά ενδεδειγµένο µέσο). 
 
Εφόσον αρµοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των 
υποκατασκευαστών του προσφερόµενου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο συσταθείσας τριµελούς επιτροπής 
βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’ αναλογία. 
Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων, 
µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του δηµοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ηµερών από της 
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ενηµερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση µη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσµίας η προσφορά 
καταβολής του υπόχρεου δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. 

 
∆ηλώσεις που αφορούν στην τεχνική ικανότητα/επάρκεια (βλ. και άρθρο 56 του ν. 4412/16). 
1. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στις προσφορές τους τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που 

προσφέρουν. 
2. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του την 

επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής 
της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Όταν οι προσφέροντες δε θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηµατική µονάδα, στην 
προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και 
τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς 
τον φορέα 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 και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της 
επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση 
κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηµατικής µονάδας που δηλώθηκε µε την προσφορά, 
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η προσφορά απορρίπτεται.   

5. Τα κατατιθέµενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου ή 
επικυρωµένα αντίγραφα. Τα Prospectus θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο ή να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος, 
ψηφιακά υπογεγραµµένη, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα 
στοιχεία του Prospectus του κατασκευαστικού οίκου. Στην περίπτωση που υποβληθούν µε υπεύθυνη δήλωση , θα 
πρέπει  να  προσκοµιστούν και σε έντυπη µορφή εντός τριών (3) ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. 
 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν 
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf. προσκοµίζονται (µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά) κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τα έγγραφα που δε φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Υπεύθυνες δηλώσεις που δεν φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή απορρίπτονται. 
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν 
απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται.  
Τονίζεται ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να έχουν καµία άµεση ή έµµεση 
αναφορά στα οικονοµικά στοιχεία των Προσφορών 
 

4.2. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού 
φορέα. 
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονοµική 
Προσφορά». 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. 
Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
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Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 
συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
Επίσης είναι υποχρέωση του προµηθευτή να επισυνάψει πίνακα του Παρατηρητηρίου Τιµών, όπου για κάθε 
προσφερόµενο είδος να αναφέρεται ο αύξων αριθµός του είδους που είναι καταχωρηµένο στο παρατηρητήριο τιµών 
της  ΕΠΥ και η τιµή αυτού. 
 
Επισηµαίνεται ότι: 
���� Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
���� Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν 

εναλλακτικές προσφορές δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν. Ο υποψήφιος προµηθευτής ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιες 
φύσης προσφορές δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής 
κατά της απόρριψης των προσφορών αυτών. 

Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
 
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας για όλα τα είδη ή για κάθε είδος 
χωριστά. 
 
5.∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
 
Απαιτείται προσκόµιση δειγµάτων, τα οποία θα αποσταλούν σε ξεχωριστό φάκελο από τον φάκελο της  τεχνικής 
προσφοράς, κατά την ίδια ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς σε σφραγισµένες ατοµικές ανά είδος συσκευασίες µε 
αναφορά στον αύξων αριθµό του είδους, όπως εµφανίζεται στον Πίνακα Ειδών της ∆ιακήρυξης, τον κωδικό του 
Νοσοκοµείου, την περιγραφή και τον κωδικό εµπορίου που αναφέρεται στην τεχνική προσφορά. 
 
6.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 127 του 4412/2016 η προθεσµία άσκησης ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής είναι 
πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίησης της στον ενδιαφερόµενο  οικονοµικό φορέα. 
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλετε  ενώπιον της αναθέτουσας αρχής  η οποία αποφασίζει , σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο 
άρθρο 221, εντός προθεσµία δέκα (10) ηµερών µετά από άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται  µε την κατάθεση της ένστασης η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το 
παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής ,αν η ένσταση 
γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 
7. ΤΡΟΠΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 206-215 του ν. 4412/16. 
Η παράδοση θα γίνει τµηµατικά, µετά από έγγραφη ειδοποίηση του Νοσοκοµείου (∆ελτίο Παραγγελίας) και  
συγκεκριµένα του διαχειριστή του είδους και µε σαφή αναφορά του Αριθµού ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α∆Α) της 
Οικονοµικής ∆έσµευσης έκαστης παραγγελίας, εντός 5 (πέντε) ηµερών, εάν πρόκειται για αναλώσιµα υλικά ή 30 
(τριάντα) ηµερών, εάν πρόκειται για ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό, εκτός αν για ειδικούς λόγους (που θα αναφέρονται 
στην προσφορά του προµηθευτή) προβλέπεται κάτι διαφορετικό και αυτό συµπεριληφθεί στη σύµβαση που θα 
συναφθεί, στις Αποθήκες του Νοσοκοµείου.  
 
Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην 
Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον Υπεύθυνο της Αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία 
προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. 
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές.  
Η παραλαβή γίνεται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και όχι πέραν τις 14:00.  
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Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός 
και ποιοτικός έλεγχος. 
Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται: 
α. Με µακροσκοπική εξέταση 
β. Με χηµική ή µηχανική εξέταση (εργαστηριακή) 
γ. Με πρακτική δοκιµασία (σχετικά µε τη χρέωση της εν λόγω διαδικασία βλ. ΑΡΘΡΟ 2 ∆ΕΙΓΜΑΤΑ) 
δ. Με όλους ή όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται ανάλογα µε το προς προµήθεια είδος. 
Τα υπό προµήθεια υλικά µπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκµετάλλευση µόνο µετά την οριστική παραλαβή τους 
από τον φορέα. 
Σηµειώνεται ότι είναι απαραίτητο προς διευκόλυνση της επιτροπής παραλαβής οι εκάστοτε συσκευασίες να 
αναγράφουν στοιχεία, όπως αναφέρονται στον κάτωθι Πίνακα 1, ώστε να είναι δυνατόν να ταυτοποιούνται άµεσα     
τα στοιχεία του είδους και της παρτίδας στην οποία ανήκει.  

ΠΙΝΑΚΑΣ  

 
8. ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
8.1. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µετά από κάθε τµηµατική οριστική ποιοτική παραλαβή από το 
Νοσοκοµείο, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών του ∆ιαγωνισµού. 
 

8.2. Η πληρωµή θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, µετά 
την οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο 200 παρ. 2α  του ν. 4412/16) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση 
παραλαβής των ειδών µε έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του 
προµηθευτή. 
 

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

8.4. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του τιµολογίου 
πώλησης από τον προµηθευτή. 
 

8.4.1. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο 
άρθρο 200 του ν. 4412/16 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη 
απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.). 
 

8.4.2. Η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία εκάστης τµηµατικής 
οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προµηθευτής 
εκδώσει τιµολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω 
προθεσµία υπολογίζεται από την εποµένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.  
 

α) Πληροφορίες 
Ιχνηλασιµότητας:                                       
 
- ηµεροµηνία λήξης                                                          
- ηµεροµηνία παραγωγής ή συσκευασίας 
- κωδικοί παραγωγής / βάρδιας 
- αριθµοί παρτίδας (Lots) 
- βάρος 
- CE* 
- πληροφορίες για συγκεκριµένες συνθήκες παραγωγής 
...κτλ. 

 (β) Πληροφορίες ∆ιακίνησης:  
 
- επωνυµία κατασκευαστή 
- επωνυµία αποστολέα 
- ηµεροµηνία αποστολής  
- ποσότητες 
- περιγραφή περιεχοµένου 
- Κωδικός εµπορίου ή/και ΕΚΑΠΤΥ* 
- αριθµός τιµολογίου  
....κτλ. 
 
Πηγή: http://www.theodorou.gr/el/proionta/smartcode.html 
Συµπλήρωση από το Νοσοκοµείο 
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8.5. Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή, εξήντα (60) ηµέρες 
µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 
29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει µε την παράγραφο  Ζ΄ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 
16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ», του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους, χωρίς να απαιτείται όχληση από 
τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας 
εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

8.6. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή του 
σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση 
αυτού, β) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που 
αναφέρονται στον ΤΙΤΛΟ 3 «∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» του ν. 4412/16. Επίσης, δεν προσµετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της 
πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προµηθευτή (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, 
παραλαβή των υλικών µε έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). 

8.7. Ο προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις επί του τιµήµατος των ειδών, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

8.7.1  Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες: 

  

 

� ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ                               1% 

� ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                       8% 

� ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ                                 4% 

8.8. Κατά την πληρωµή του τιµήµατος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 
φόρος εισοδήµατος.  

8.9.  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει το Νοσοκοµείο. 

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

8.11. Στα εκδιδόµενα πλέον τιµολόγια θα πρέπει να αναγράφεται, όπου αυτός υπάρχει, ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ. 

 

 
                                                                                           Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 
        

                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΖΑΪΜΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I. Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% 
II.  Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,02 % 

III.  Χαρτόσηµο ΕΑΑ∆ΗΣΥ 3% επί ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
IV.  ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% επί ΧΑΡΤ. ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
V. Φόρος Προµηθευτών: 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α΄ 
  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 
Α/Α 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ  

 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
 ΕΙ∆ΟΥΣ 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

1 ΘΗΚΕΣ (ΜΑΠΕΣ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 20 
ΘΕΣΕΩΝ 

∆ΑΠΑΘ173 
16.2.24 

 Χάρτινες θήκες πλακιδίων (µάπες) των 20 θέσεων  µε καπάκι και 
ειδικό περιθώριο καταγραφής στοιχείων του περιστατικού για 
αποθήκευση αντικειµενοφόρων πλακών. Οι θήκες πρέπει να 
διαθέτουν καπάκι µε αρίθµηση. 

 

 

2 ΘΗΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ – ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΤΩΝ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 

∆ΑΠΑΘ172 
16.2.126 

 Πλαστικές κασετίνες - θήκες των 100 θέσεων µε ειδικό περιθώριο 
καταγραφής στοιχείων του περιστατικού για αποθήκευση. 

 
 

3 ΚΑΛΥΠΤΡΙ∆ΕΣ 24Χ50mm  ∆ΑΕΡΓ005 16.2.157 

 Καλυπτρίδες από γυαλί “υψηλής διαφάνειας” , εξαιρετικής αντοχής, 
απόλυτα καθαρές, επίπεδες, σταθερού πάχους, συσκευασµένες ανά 
100 τεµάχια, σε θήκη καλής ποιότητας πλαστική που να εξασφαλίζει 
πλήρως το εύθραυστο υλικό, να κλείνει  µε ενσωµατωµένο καπάκι 
έτσι ώστε να διατηρείται το προϊόν καθαρό κατά το διάστηµα της 
χρήσης του. Συµβατές µε µηχάνηµα αυτόµατης επικάλυψης. 

 

 

4 ΚΛΙΠΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ∆ΑΕΡΓ004  

 Κλιπς αλουµινίου για το σφράγισµα ασκών µονάδων αίµατος, στη 
µικρότερη δυνατή συσκευασία. 

 
 

5 ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΗΠΑΡΙΝΗ ΓΥΑΛΙΝΟΙ 
(ΜΠΛΕ) 

∆ΑΕΡΓ018 
14.3.7 

 Μη ηπαρινισµένοι µικροαιµατοκρίτες γυάλινοι µε µπλε ένδειξη στο 
ένα άκρο, 75 mm. Σε συσκευασία κυλινδρική, πλαστική µε καπάκι 
το οποίο να φέρει οπή εξόδου. Η συσκευασία να περιέχει εώς 50 
τεµάχια. 

 

 

6 ΛΑΜΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ  ∆ΑΕΡΓΓ15 16.2.14 

 Λεπίδες µιας χρήσης, αρίστης ποιότητας, από ανοξείδωτο ατσάλι, 
που να εξασφαλίζουν το κόψιµο της λεπτότερης τοµής, χωρίς να τη 
χαράζουν, να τη τρίβουν, να τη σπάνε ή να δηµιουργούν 
οποιαδήποτε µορφής φθορά. Να έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής . Να 
φέρουν στρογγυλοποιηµένες άκρες στην πλευρά κοπής. 
∆ιαστάσεων: length 80mm, width 8mm, thickness 0.25mm, µε γωνία 
κοπής 300 – 350. Η σύγκριση του κόστους να γίνεται µε τον αριθµό 
των µπλοκ παραφίνης που κόβει η µια λεπίδα, ώστε να επιτευχθεί η 
µεγαλύτερη οικονοµία στο νοσοκοµείο. Να διαθέτουν CE mark για 
IVD.  Να κατατεθούν δείγµατα προς αξιολόγηση. 

 

 

7 ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΑΣΤΕΡ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΟΥΑΡ  ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 1ml  

∆ΑΕΡΓ023 
16.3.1.5 

 Πιπέτες παστέρ πλαστικές, µιας χρήσης, µη αποστειρωµένες, µε 
ενδιάµεσες βαθµίδες έως 1 ml, µήκους 150  mm, από καλής 
ποιότητας πλαστικό, µε τριχοειδές ρύγχος.  Σε µικρές συσκευασίες 
(έως 500 τεµάχια). 
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Α/Α 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ  

 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
 ΕΙ∆ΟΥΣ 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

8 ΚΡΥΟΦΙΑΛΙ∆ΙΑ  ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΣ ΟΡΟΥ  ΜΕ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΩΜΑ 

∆ΑΕΡΓ218 
16.4.148 

 Ειδικά µικροσωληνάρια – κρυοφιαλίδια αποθήκευσης ορού, 
διαστάσεων 1-2ml, µε ενσωµατωµένο εσωτερικό πώµα, να έχουν 
ειδική διαφάνεια καταγραφής των στοιχείων του περιστατικού. 

 
 

9 ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΚΟΛΠΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ∆ΑΕΡΓ210 17.1.156 

 Η κεφαλή τους να αποτελείται από 100% βαµβακερή γάζα , 
διαστάσεων συνολικού µήκους περίπου 22εκ. και κεφαλής 35χιλ. 

 
 

10 ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ∆ΑΕΡΓΓ63 16.2.15 

 Σκαρφιστήρες µεγεθών 21G, 25G, 28G. Να είναι εύκολοι και 
ασφαλείς στη χρήση. Να διαθέτουν σύστηµα αυτόµατης διάτρησης. 
Η βελόνα να επιστρέφει αυτόµατα στο εσωτερικό του σκαρφιστήρα 
µετά τη χρήση της όπου και παραµένει σταθερά χωρίς περαιτέρω 
δυνατότητα εξαγωγής της. Η βελόνα να περιβάλλεται από πλαστικό 
κάλυµµα και η ακούσια διάτρηση του χρήστη να καθίσταται 
αδύνατη. Να υπάρχει χρωµατικός κώδικας για την αναγνώριση του 
µεγέθους της βελόνης. Οι σκαρφιστήρες να φέρουν συσπειρωµένο 
ελατήριο για την απότοµη κίνηση της βελόνας, ώστε η διάτρηση να 
είναι ανώδυνη. 

 

 

11 ΤΡΥΒΛΙΑ PETRI ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ  9cm 

∆ΑΕΡΓ030 
16.2.78 

 Τριβλία πετρί πλαστικά, µιας χρήσης, διαστάσεων 9cm, οπωσδήποτε 
συµβατά µε το διαµοιραστή υλικών  του µικροβιολογικού 
εργαστηρίου. 

 
 

12 ΤΡYΒΛΙΑ PETRI ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ  12cm 

∆ΑΕΡΓ031 
16.2.86 

 Τριβλία πετρί πλαστικά, µιας χρήσης, διαστάσεων 12cm, 
οπωσδήποτε συµβατά µε το διαµοιραστή υλικών του 
µικροβιολογικού εργαστηρίου. 

 
 

13 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ∆ΙΑΦΑΝΗΣ (PARAFILM) ΣΕ ΡΟΛΑ 5Χ10m  ∆ΑΕΡΓ026 16.2.75 

 Parafilm διάφανη µεµβράνη για στεγανό πωµατισµό διαφόρων 
σκευών / σωληναρίων, µη τοξική, µεγάλης διάρκειας ζωής, 
διαστάσεων  5X10m σε ρολό.  

 
 

14 ΡΥΓΧΗ ΜΠΛΕ 200 – 1000 µl  ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΕΣ  ∆ΑΕΡΓ036 16.3.2.35 

 Ρύγχη χρώµατος µπλε, πλαστικά, όγκου 200-1000µl. Να 
εφαρµόζουν οπωσδήποτε στις αυτόµατες πιπέτες που διαθέτει το 
νοσοκοµείο. Στη µικρότερη δυνατή συσκευασία.          

 
 

15 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ΚΡΥΟΦΙΑΛΙ∆ΙΩΝ 100 ΘΕΣΕΩΝ ∆ΑΕΡΓ100 16.2.225 

 Θήκες πλαστικές 100 αριθµηµένων θέσεων, βαθιάς καταψύξεως (-80 
βαθµοί Κελσίου), διαστάσεων 14Χ14cm,. Για αποθήκευση 
κρυοφιαλιδίων διαστάσεων 1 – 2 ml.  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΚΩ∆. 
ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ 

ΚΩ∆. Π. Τ. 

ΤΙΜΗ Π.Τ. Ή 
ΤΙΜΗ ΑΠΌ 
ΕΡΕΥΝΑ 
ΑΓΟΡΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ ΠΟΣΟ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 
ΘΗΚΕΣ (ΜΑΠΕΣ) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ 
ΠΛΑΚΩΝ 20 ΘΕΣΕΩΝ 

∆ΑΠΑΘ173 80 ΤΜΧ 16.2.24 1,850 148,000 24% 35,52 183,52 

2 

ΘΗΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ-
ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΤΩΝ 100 

ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ 
ΠΛΑΚΩΝ 

∆ΑΠΑΘ172 50 ΤΜΧ 16.2.126 2,980 149,000 24% 35,76 184,76 

3 
ΚΑΛΥΠΤΡΙ∆ΕΣ          

24Χ50 mm 
∆ΑΕΡΓ005 110000 ΤΜΧ 16.2.157 0,010 1078,000 24% 258,72 1336,72 

4 
ΚΛΙΠΣ ΣΑΚΚΩΝ 

ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 
∆ΑΕΡΓ004 14000 ΤΜΧ ∆.Α. 0,028 392,000 24% 94,08 486,08 

5 
ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ 

ΧΩΡΙΣ ΗΠΑΡΙΝΗ 
ΓΥΑΛΙΝΟΙ (ΜΠΛΕ) 

∆ΑΕΡΓ018 17000 ΤΜΧ 14.3.7 0,010 161,500 24% 38,76 200,26 

6 
ΛΑΜΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ 

ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥΣ 
ΙΣΤΟΥΣ 

∆ΑΕΡΓΓ15 6000 ΤΜΧ 16.2.14 1,550 9300,000 24% 2232,00 11532,00 

7 

ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΑΣΤΕΡ ΜΕ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 

ΠΟΥΑΡ ΜΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 

1ml 

∆ΑΕΡΓ023 80000 ΤΜΧ 16.3.1.5 0,011 896,000 24% 215,04 1111,04 

8 

ΕΙ∆ΙΚΑ 
ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΑΡΙΑ-
ΚΡΥΟΦΙΑΛΙ∆ΙΑ ΓΙΑ 
ΦΥΛΑΞΗ ΟΡΟΥ ΓΙΑ 

ΚΑΤΑΨΥΞΗ 1-2ml ΜΕ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΩΜΑ 

∆ΑΕΡΓ218 1500 ΤΜΧ 16.4.148 0,110 165,000 24% 39,60 204,60 

9 

ΣΤΥΛΕΟΙ 
ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΓΙΑ 

ΚΟΛΠΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

∆ΑΕΡΓ210 2000 ΤΜΧ 17.1.156 0,070 140,000 24% 33,60 173,60 

10 
ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 

∆ΑΕΡΓΓ63 3000 ΤΜΧ 16.2.15 0,041 123,000 24% 29,52 152,52 

11 

ΤΡΙΒΛΙΑ ΠΕΤΡΙ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 
∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 9ΕΚ. 

∆ΑΕΡΓ030 60000 ΤΜΧ 16.2.78 0,050 3012,000 24% 722,88 3734,88 

12 

ΤΡΙΒΛΙΑ ΠΕΤΡΙ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ∆ΙΑΣΤ. 
12ΕΚ. 

∆ΑΕΡΓ031 16000 ΤΜΧ 16.2.86 0,234 3744,000 24% 898,56 4642,56 

13 
ΧΑΡΤΙ ΠΑΡΑΦΙΛΜ ΣΕ 

ΡΟΛΛΑ 5Χ10ΕΚ. 
∆ΑΕΡ026 50 ΤΜΧ 16.2.75 6,900 345,000 24% 82,80 427,80 

14 
ΡΥΓΧΗ ΜΠΛΕ 200-1000 

µl ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΕΣ 
∆ΑΕΡΓ036 12000 ΤΜΧ 16.3.2.35 0,004 48,000 24% 11,52 59,520 

15 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ 
ΚΡΥΟΦΙΑΛΙ∆ΙΩΝ 100 

ΘΕΣΕΩΝ 
∆ΑΕΡΓ100 40 ΤΜΧ 16.2.225 2,350 94,000 24% 22,56 116,56 

       19.795,50  4.750,920 24.546,420 

ΑΔΑ: ΩΨ6Ω4690ΩΖ-ΔΒΨ
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