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ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών και
τεχνικών προσφορών για την προμήθεια Λαπαροσκοπικών , με CPV 33169000-2 για την κάλυψη των
αναγκών του νοσοκομείου για τρεις μήνες, προϋπολογισμού 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο στο
γραφείο προμηθειών έως 25/08/2022 ημέρα Πέμπτη 10 πμ, για Λαπαροσκοπικά ,με CPV 33196000-2
για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου για τρεις μήνες, συνολικού προϋπολογισμού
12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 1311).
Οι τιμές για το προσφερόμενο είδος 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. Να αναφερθεί εάν είναι άμεσα διαθέσιμα:
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
ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ- TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α/Α

1

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Σύστημα ασύμμετρης διήθησης ιστών (
ΤΡΟΚΑΡ) χωρίς κοπτικό άκρο διαφανές
χωρίς
πλαστικά
πτερύγια,
με
ενσωματωμένο μηχανισμό για αποφυγή
χρήσης μετατροπέων, ανεξαρτήτως
διαμέτρου, που να επιτρέπει την
εξαγωγή παρασκευάσματος χωρίς την
αφαίρεση του μηχανισμού και με
βαλβίδα CO2

ΠΟΣΟΣΤΗΤΑΤΕΜ
ΤΙΜΗ ΤΕΜ

ΑΞΙΑ
ΦΠΑ
ΠΡΟ ΦΠΑ %

ΣΥΝΟΛΟ

1α

ΤΡΟΚΑΡ ΓΙΑ LAP 12mm με οδηγό
ατραυματικό

10

1β

ΤΡΟΚΑΡ ΓΙΑ LAP 11mm με οδηγό
ατραυματικό

10

1γ

ΤΡΟΚΑΡ ΓΙΑ LAP 5mm με οδηγό

20

2

Εργαλεία ενδοσκοπικής απολίνωσης
10mm με κλιπ τιτανίου large, mediumlarge με μηχανισμό ασφαλούς
συγκράτησης του κλιπ στις σιαγόνες του
εργαλείου

2α

ΚΛΙΠΑΔΟΡΟΣ M-L ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

5

2β

ΚΛΙΠΑΔΟΡΟΣ L ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

5

3

Αυτόματο επαναφορτιζόμενο εργαλείο
διατομής/αναστόμωσης λεπτών και
παχέων ιστών κυρτής κεφαλής, με
40mm γραμμής συρραφής, για χώρο με
προφίλ 30 mm και με κλίπ τιτανίου για
καλύτερη και αποτελεσματικότερη
πρόσβαση σε δύσκολα ανατομικά
περιοχές και δυνατότητα χρήσης με το
ένα χέρι.

3α

3,5mm

5

3β

4,7mm

5

3γ

Ανταλλακτικές
κασέτες
κυρτής
κεφαλής, λεπτών και παχέων ιστών,
με 40mm γραμμής συρραφής και
κλίπ τιτανίου 4,7mm

5

4

Λαπαροσκοπικές λαβίδες σύλληψης
διαμέτρου 5mm με περιστρεφόμενο
μονωμένο ηλεκτρικά μαύρο στυλεό,
υποδοχή μονοπολικής διαθερμίας που
να περιέχει το καλώδιο με σκανδάλη
κλειδώματος ασφαλείας και δυνατότητα
σύνδεσης με θηλυκή διαθερμία
GRASPER

4α

α) ατραυματική

10

4α

β) τραυματική

30

5

Ενδοσκοπικό ψαλίδι κυρτό μίας
χρήσης 5mm περιστρεφόμενο 360ο
πλήρως μονωμένο με χρωματική
κωδικοποίηση ροδέλας περιστροφής και
λαβής για να είναι ευδιάκριτη κατά την
εκτέλεση των λαπαροσκοπικών
επεμβάσεων. Να συνδέεται με
διαθερμία αρσενικού – θηλυκού
βύσματος σε κοντό, μακρύ, κανονικό
μήκος (τεμ.60)

10

6

Ενδοσκοπική λαβίδα
διαμερισματοποίησης ιστών (ντισεκτέρ)
μίας χρήσης 5mm περιστρεφόμενη
5mm, πλήρως μονωμένη με χρωματική
κωδικοποίηση ροδέλας περιστροφής και
λαβής για να είναι ευδιάκριτη κατά την
εκτέλεση των λαπαροσκοπικών
επεμβάσεων. Να συνδέεται με
διαθερμία αρσενικού-θηλυκού
βύσματος σε σημείο απόμακρο από το
πεδίο κίνησης των δακτύλων του
χειρουργού (τεμ.10)

7

Αιμοστατική Σκόνη

30
5

Η κατάθεση δειγμάτων από τους προσφέροντες, είναι υποχρεωτική και η μη προσκόμισή τους, αποτελεί λόγο
απόρριψης και ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν4412/2016.

Σε περίπτωση που προκύψει κατακυρωθείσα καθαρή αξία άνω των 2.500,00 € οι προσωρινοί ανάδοχοι απαιτούνται να
προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου για τη σύναψη σύμβασης:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α)
1 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.
2 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.
3 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.

Β)

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.
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.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τιμή
μονάδας

ΑΞΙΑ Χ ΦΠΑ

Φ.ΠΑ

1

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

