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ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΔΕΥΤΕΡΑ 21/03/2022
στις 11:30 π.μ σε κλειστό φάκελο στο γραφείο προμηθειών για τα κάτωθι είδη, για την κάλυψη
αναγκών του Νοσοκομείου , συνολικού προϋπολογισμού 7.747,24€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για
προμήθεια Υγειονομικού υλικού και συνολικού προϋπολογισμού 290,38€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ για προμήθεια Καθετήρων για τον KAE 1311. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι
κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών
(www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
•
Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β` ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
1 ΕΞΩΛΚΕΑΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ
2 ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΖΩΝΗ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
100
15

3 ΜΑΣΚΕΣ FFP3

3000

4 ΜΑΣΚΕΣ FFP2

3000

5 ΣΑΚΟΙ ΝΕΚΡΩΝ

50

6 ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

1000

GEL ΥΠΕΡΥΧΟΥ (κοιλίας & επιφανειακών οργάνων ) σε συσκευασία
7 250 ml περίπου

50

8 GEL ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ (ecg gel) σε συσκευασία 250 ml περίπου

50

10 ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ (ΝΟ 20-22-24-26)
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
11 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN ΡΙΝΟΔΩΔΕΚ.ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ FR6-20

80
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
100

ΣΕΤ ΥΠΕΡΗΒΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 212 WAY FOLLEY ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕΓΕΘΟΣ 16 Fr
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Η Κατάθεση δειγμάτων από τους προσφέροντες , είναι υποχρεωτική και η μη προσκόμισή τους,
αποτελεί λόγο απόρριψης.

Γ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει :
1. Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά να βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με την τεχνική προσφορά

του προμηθευτή
2. Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των φορέων για τη χρήση που προορίζονται
3. Να έχουν κατάλληλη συσκευασία. Τα προϊόντα να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την

ημερομηνία παράδοσής του να μην έχει παρέλθει χρόνος μεγαλύτερος από το ένα τρίτο (1/3)
της συνολικής διαρκείας ζωής τους. Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε
ποσότητα προϊόντων που έχουν αλλοιωθεί πριν από την ημερομηνία λήξης τους, μολονότι
έχουν τηρηθεί οι συνθήκες συντήρησης που προβλέπονται από τον κατασκευαστή.
4. Nα αναφέρουν το όνομα ή την εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε

5.
6.
7.
8.

9.

περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή
η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να
αναγνωρίσει το προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της συσκευασίας.
Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισμού.
Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις.
Να εφαρμόζουν την οδηγία 93/42/Ε.Ο.Κ.
Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Για τα είδη με α/α 3 Μάσκες FFP3 και α/α 4 Μάσκες FFP2
Μάσκα προστασίας της αναπνοής FFP3 χωρίς βαλβίδα. Να είναι αναδιπλούμενη προκειμένου να
διασφαλίζεται η μη εισχώρηση μολυσματικών στο εσωτερικό της μάσκας. Να διαθέτει καμπύλο,

χαμηλό προφίλ για να παρέχει καλύτερη ορατότητα στον χρήστη και να είναι η χρήση της συμβατή
και με άλλα μέσα ατομικής προστασίας( πχ γυαλιά προστασίας). Σε κάθε μάσκα να αναγράφεται το
πρότυπο κατασκευής ΕΝ 149:2001,το επίπεδο προστασίας, ο κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης CE.
Ο κωδικός προϊόντος και ο κατασκευαστής. Να κατατίθενται επι ποινή απόρριψης της προσφοράς, τα
πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 149:2001+A1:2009
Για το είδος με α/α 5 Σάκοι νεκρών
Ειδικοί σάκοι για τοποθέτηση νεκρών από λοιμώδη νοσήματα. Οι σάκοι αυτοί πρέπει να να είναι
ανθεκτικοί, αδιάβροχοι, πλαστικοί με φερμουάρ και πάχος όχι μικρότερο από 150cm
Για το είδος με α/α 6 Bραχιολάκια ασθενών
Απαραίτητα για ασθενείς που νοσηλεύονται και προσέρχονται στο χειρουργείο. Αδιάβροχη θήκη μέσα
στην οποία θα υπάρχει χαρτί με δυνατότητα εισόδου-εξόδου αυτού και θα περιέχει τα στοιχεία του
ασθενούς. Απαραίτητες διαβαθμίσεις κλεισίματος στον καρπό.
Για το είδος με α/α 11 Καθετήρες Levin
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΜΑΚΡΟ ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣΡΙΝΟΔΩΔΕΔΑΚΤΥΛΙΚΟΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ
•

να είναι κλειστού άκρου με 4 πλάγιες οπές

•

να διαθέτει οδηγό από ανοξείδωτο χάλυβα με προστατευτικό άκρο

•

από πολυουρεθάνη

•

ατραυματικός

•

βαθμονομημένος από 20 εως 80 cm

•

με λίπανση για εύκολη εισαγωγή

•

με συνδετικό funnel& female luer lock

•

αποστειρωμένος με αιθυλενοξειδιο

•

μέγεθος νο 16 – μήκος 120εκ

•

να διατίθεται σε ατομική συσκευασία

Για το είδος με α/α 12 Σετ υπερηβικής παρακέντησης 2folley
το σετ No 16 περιλαμβάνει
•

καθετήρα σιλικόνης

•

κάνουλα παρακέντηση trocar

•

νυστέρι

•

πώμα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΙΜΗ
ΑΝΑ
ΤΕΜ

ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΦΠΑ

ΑΞΙΑ
ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α.

1
ΣΥΝΟΛΑ

Σε περίπτωση που προκύψει σύμβαση, ο προσωρινός ανάδοχος θα αποστείλει τα κάτωθι
δικαιολογητικά εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση.
Α)
.

.

.

Β)

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικο πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ),
αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης
και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ.,
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Οι
αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου.
απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις.
Το εν λόγω πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως και τρεις μήνες πριν από
την υποβολή του. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν
το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφασή είναι μέλος
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι:
•

Φυσικά πρόσωπα

•

Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε

•

Διαχειριστές Ε.Π.Ε


•

Διαχειριστές ΙΚΕ
Πρόεδρος ,Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη διοικητικού συμβουλίου για Α.Ε

•

Μέλη διοικητικού συμβουλίου του Συνεταιρισμού

.
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.
Εάν δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση η περίοδος αποκλεισμού, αυτή
ανέρχεται σε (5) πέντε έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση.

Γ)
1. Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
2. Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την
αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι
υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική
ασφάλιση).
3. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο
και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα -μέλος της.
Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους. Σε
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος σε αυτά, ισχύουν εφόσον έχουν εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων , κατά περίπτωση των δεδουλευμένων τόκων ή προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

Δ)
1. Για την μη παραβίαση των διατάξεων του εργατικού δικαίου σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο εδάφιο γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2106, και μέχρι να
καταστεί εφικτή από τον ΣΕΠΕ η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην
περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν.4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος
θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ότι δεν έχουν
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα οι πράξεις επιβολής προστίμου που
προβλέπονται στην περίπτωση γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, χωρίς να
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού.

2. για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ 2 του
άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει
υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του, ότι δεν έχει αθετήσει τις ως άνω
υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθ 18 παρ 2 ν.4412/16.
3. Για τις περιπτώσεις εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, ο
προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, κατά
περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
4.

ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπροσώπου του ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου οι εξής λόγοι αποκλεισμού α) ότι ο
οικονομικός φορέας δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και β) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
πλημμέλεια 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.

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΥ

ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

