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ΘΕΜΑ: Ζρευνα αγοράσ με τθ διαδικαςία τθσ ςυλλογισ προςφορϊν για κατάκεςθ οικονομικϊν και τεχνικϊν
προςφορϊν ςκοπιμότθτασ για τθν προμικεια ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ με κωδικό CPV 33141000-0 ,
ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΤΛΙΚΟ με κωδικό CPV 33192000-2 Φλεβοκακετιρεσ (νεογνϊν) με CPV 33141200-2 του Γ. Ν.
Πρζβεηασ.
Παρακαλοφμε όπωσ μασ αποςτείλετε τεχνικι και οικονομικι προςφορά ςε κλειςτό φάκελο ςτο
γραφείο προμθκειϊν ζωσ 04/10/2022 ημζρα Σρίτη 10 πμ, για τθν προμικεια ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ
με κωδικό CPV 33141000-09 (προχπολογιςμόσ 1.323,60€) , ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΤΛΙΚΟ με κωδικό CPV 33192000-2
(προχπολογιςμόσ 1.669,64€) Φλεβοκακετιρεσ (νεογνϊν) με CPV 33141200-2(προχπολογιςμόσ 121,18€) για

τθν κάλυψθ των αναγκϊν του νοςοκομείου ζωσ το τζλοσ του ζτουσ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ
3.114,42€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 1311).
Οι τιμζσ για το προςφερόμενο είδοσ κα είναι κατϊτερεσ ι ίςεσ του Παρατθρθτθρίου Σιμϊν που
τθρείται από τθν Επιτροπι Προμθκειϊν (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και κα αναγράφεται και ο
αντίςτοιχοσ κωδικόσ. Να αναφερκεί εάν είναι άμεςα διακζςιμα:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

Τπεφκυνθ διλωςθ για τθν απόδειξθ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 1 του
άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μζρουσ του οικονομικοφ φορζα ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, ι
ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου τθν υποβολι αυτισ εκ μζρουσ του νόμιμου εκπροςϊπου
ΖΗΣΟΤΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ- TEXNIKE ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

α/α
1
1α
1β

ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ
Χειρουργικά πεδία όλα τα
μεγζκθ
45Χ75
75Χ90

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ

τεμ
60
100

1

100Χ150
Σαινίεσ αποςτείρωςθσ ατμοφ
Χειρουργικά Νυςτζρια με
λαβι No10,No 11 ,No 15, No
3
21,
Λάμεσ για νυςτζρια No10,No
11 ,No 15, No 21,
4
Σραχειοςωλινεσ με cuff όλα
5
τα μεγζκθ
υρραπτικά
εργαλεία
6 δζρματοσ απλά με 35 κλιπσ

1γ
2

35
100

1500
1200
330
170
1.669,64

ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
7 ΜΑΚΕ FFP3
8 ΜΑΚΕ FFP2

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
3800
3800
1.323,60
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ΚΑΘΕΣΗΡΕ
Φλεβοκακετιρεσ νεογνικι Νο 26G

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
200

121,18

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Είδοσ 5.Σραχειοςωλινεσ με cuff όλα τα μεγζκθ
Ενδοτραχειακοι ςωλινεσ απο PVC με cuff κυλινδρικοφ ςχιματοσ με ακτινοςκειερθ γραμμι ςε όλο το μικοσ τουσ
και μαφρο ακτινοςκιερο δαχτυλίδι ςε όλθ τθ περίμετρο του ςωλινα περίπου 1 εκατοςτό πάνω από τον
αεροκάλαμο για επιβεβαίωςθ τθσ κζςθ τοποκζτθςθσ οπτικά. Να ζχουν οπι Murphy eye , ατραυματικο άκρο και
αποςπϊμενο ςυνδετικό 15mm . Να είναι αποςτειρωμζνθ , Latex free , να υπάρχουν οι αντίςτοιχεσ ενδείξεισ
αποςτείρωςθσ και απουςίασ Latex επί τθσ ςυςκευαςίασ
ΕΙΔΟΣα/α 7. Μάςκα Αναπνευςτικήσ Προςταςίασ τφπου FFP3
Μάςκα προςταςίασ τθσ αναπνοισ FPP3 με βαλβίδα. Να είναι αναδιπλοφμενθ, τρίπτυχθσ καταςκευισ με τα τρία
τμιματα να επιτρζπουν τθν καλφτερθ εφαρμογι ςε διάφορα ςχιματα προςϊπου και να διαςφαλίηουν τθ μθ
ειςχϊρθςθ μολυςματικϊν ςτο εςωτερικό τθσ μάςκασ. Να διακζτει καμπφλο, χαμθλό προφίλ για να παρζχει
καλφτερθ ορατότθτα ςτον χριςτθ και να είναι θ χριςθ τθσ ςυμβατι και με άλλα μζςα ατομικισ προςταςίασ (πχ
γυαλιά προςταςίασ). Ανεπίςτροφθ βαλβίδα με διάφραγμα που ανοίγει παραβολικά για εφκολθ εκπνοι και
μείωςθ τθσ κερμότθτασ. Σο προϊόν να διατίκεται ςε ατομικι ςυςκευαςία ϊςτε να αποφεφγεται θ ενδεχόμενθ
μόλυνςι κατά τθ διάρκεια τθσ αποκικευςισ. ε κάκε μάςκα να αναγράφεται το πρότυπο καταςκευισ EN
149:2001, το επίπεδο προςταςίασ, ο κωδικόσ εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ CE, ο κωδικόσ προϊόντοσ και ο
καταςκευαςτισ. Να κατατίκενται επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ, τα πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ με τα
πρότυπα EN 149:2001+A1:2009 και ΕΝ 14683:2005.
ΕΙΔΟΣα/α 8. Μάςκα Αναπνευςτικήσ Προςταςίασ τφπου FFP2
Μάςκα προςταςίασ τθσ αναπνοισ FPP2 με βαλβίδα. Να είναι αναδιπλοφμενθ, τρίπτυχθσ καταςκευισ με τα τρία
τμιματα να επιτρζπουν τθν καλφτερθ εφαρμογι ςε διάφορα ςχιματα προςϊπου και να διαςφαλίηουν τθ μθ
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ειςχϊρθςθ μολυςματικϊν ςτο εςωτερικό τθσ μάςκασ. Να διακζτει καμπφλο, χαμθλό προφίλ για να παρζχει
καλφτερθ ορατότθτα ςτον χριςτθ και να είναι θ χριςθ τθσ ςυμβατι και με άλλα μζςα ατομικισ προςταςίασ (πχ
γυαλιά προςταςίασ). Ανεπίςτροφθ βαλβίδα διάφραγμα που ανοίγει παραβολικά για εφκολθ εκπνοι και μείωςθ
τθσ κερμότθτασ. Σο προϊόν να διατίκεται ςε ατομικι ςυςκευαςία ϊςτε να αποφεφγεται θ ενδεχόμενθ μόλυνςι
κατά τθ διάρκεια τθσ αποκικευςισ. ε κάκε μάςκα να αναγράφεται το πρότυπο καταςκευισ EN 149:2001, το
επίπεδο προςταςίασ, ο κωδικόσ εργαςτθρίου πιςτοποίθςθσ CE, ο κωδικόσ προϊόντοσ και ο καταςκευαςτισ. Να
κατατίκενται επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ, τα πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ με τα πρότυπα EN
149:2001+A1:2009 και ΕΝ 14683:2005.
ΕΙΔΟα/α 8 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΣΗΡΕ
 Να είναι καταςκευαςμζνοι από ειδικά επεξεργαςμζνθ πολυουρεκάνθ, διαφανι και ακτινοςκιερά.
 Να είναι βιοςυμβατά, να μαλακϊνουν ςτθν κερμοκραςία του ςϊματοσ χωρίσ να διαςτζλλονται
όμωσ.
 Να ζχουν λεπτά τοιχϊματα ϊςτε να εξαςφαλίηουν τθν μεγαλφτερθ δυνατόν ροι ςτο μικρότερο
μζγεκοσ βελόνασ.
 Να ζχουν δυνατότθτα παραμονισ και πάνω από 48 ϊρεσ.
 Να μειϊνουν τον κίνδυνο κρομβοφλεβίτιδοσ.
 Να φζρουν πτερφγια ι όχι, κακϊσ και βαλβίδα παλινδρόμθςθσ ι όχι.
 Να προςφζρονται ςτο μεγζκοσ (26G) και να ζχουν δυνατότθτα ροισ μζχρι και 300ml/min.
 Η αποςτείρωςι τουσ να είναι να είναι τελευταίου εξαμινου προ τθσ παράδοςθσ με υπολειπόμενο
χρόνο αποςτείρωςθσ 41/2 ζτθ από τθσ παραλαβισ.
 Σο άκρο τθσ βελόνασ να είναι ατραυματικό, ςχιματοσ V ϊςτε να μειϊνεται θ αντίςταςθ ςτθν
ειςαγωγι και να πονά λιγότερο θ φλεβοκζντθςθ.
 Η ςυςκευαςία να αποτελείται από επικυρωμζνο χαρτί που δεν ςχίηεται και πλαςτικι μεμβράνθ για
να διατθροφνται ςτο ακζραιο οι ςυνκικεσ αποςτείρωςθσ.
Η κατάθεςη δειγμάτων από τουσ προςφζροντεσ, είναι υποχρεωτική και η μη προςκόμιςή τουσ, αποτελεί
λόγο απόρριψησ και ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρθρο 214 του Ν4412/2016.

ε περίπτωςθ που προκφψει κατακυρωκείςα κακαρι αξία άνω των 2.500,00 € οι προςωρινοί ανάδοχοι
απαιτοφνται να προςκομίςουν τα κάτωκι δικαιολογθτικά προκειμζνου για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Α)
1 Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ
είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν
εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΗ), προςκομίηει ςχετικό
πιςτοποιητικό ιςχφουςασ εκπροςϊπηςησ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30)
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.
2 Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον
αυτι προκφπτει από πιςτοποιητικό αρμόδιασ αρχήσ (πχ γενικό πιςτοποιητικό του ΓΕΜΗ),
αρκεί θ υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι
του.
3 τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και
μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με
τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. Οι αλλοδαποί οικονομικοί
φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ,
αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου.
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Β)

απόςπαςμα ποινικοφ μητρϊου ή ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαςτική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκφπτει ότι πληροφνται αυτζσ οι
προχποθζςεισ.
Σο εν λόγω πιςτοποιθτικό γίνεται αποδεκτό εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ και τρεισ μινεσ πριν από
τθν υποβολι του. Η υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το
πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςι είναι μζλοσ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Τπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ
ι δικαςτικισ αρχισ είναι:
•
Φυςικά πρόςωπα
•
Ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε και Ε.Ε
•
Διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε

Διαχειριςτζσ ΙΚΕ
•
Πρόεδροσ ,Διευκφνων φμβουλοσ και μζλθ διοικθτικοφ ςυμβουλίου για Α.Ε
•
Μζλθ διοικθτικοφ ςυμβουλίου του υνεταιριςμοφ

ε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου οι νόμιμοι εκπρόςωποι του.
Εάν δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ θ περίοδοσ αποκλειςμοφ, αυτι
ανζρχεται ςε (5) πζντε ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.

Γ)
1. Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το ελλθνικό δθμόςιο.
2. Για την καταβολή ειςφορϊν κοινωνικήσ αςφάλιςησ, πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από τθν
αρμόδια, κατά περίπτωςθ, αρχι του ελλθνικοφ κράτουσ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι
υποχρεϊςεισ του φορζα, όςον αφορά ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ,
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ελλθνικι νομοκεςία (κα αφορά τθν κφρια και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ).
3. Τπεφθυνη δήλωςη του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοθεί δικαςτική ή διοικητική απόφαςη
με τελεςίδικη και δεςμευτική ιςχφ για την αθζτηςη των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά την
καταβολή φόρων ή ειςφορϊν κοινωνικήσ αςφάλιςησ,
Σα παρόντα δικαιολογθτικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορζα –προςωρινό ανάδοχο και
ςτθν περίπτωςθ που είναι ζνωςθ για κάκε φορζα -μζλοσ τθσ.
Σα εν λόγω πιςτοποιθτικά πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά τον χρόνο υποβολισ τουσ. ε
περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ ςε αυτά, ιςχφουν εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ
τρεισ (3) μινεσ πριν τθν υποβολι τουσ.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει,
ςυμπεριλαμβανομζνων , κατά περίπτωςθ των δεδουλευμζνων τόκων ι προςτίμων είτε
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
Δ)
1. Για τθν μθ παραβίαςθ των διατάξεων του εργατικοφ δικαίου ςφμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα ςτο εδάφιο γ τθσ παρ 2 του άρκρου 73 του ν.4412/2106, και μζχρι να καταςτεί
εφικτι από τον ΕΠΕ θ ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ που προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ γ τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 80 του ν.4412/2016, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα πρζπει να
προςκομίςει υπεφθυνη δήλωςη του νομίμου εκπροςϊπου του ότι δεν ζχουν εκδοθεί ςε
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βάροσ του οικονομικοφ φορζα οι πράξεισ επιβολήσ προςτίμου που προβλζπονται ςτην
περίπτωςη γ τησ παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, χωρίσ να απαιτείται επίςημη
δήλωςη του ΕΠΕ ςχετικά με την ζκδοςη του πιςτοποιητικοφ αυτοφ.
2. για τθ μθ ακζτθςθ των ιςχυουςϊν υποχρεϊςεων που προβλζπονται ςτθν παρ 2 του άρκρου
18 του Ν. 4412/2016, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει υπεφθυνη
δήλωςη του νομίμου εκπροςϊπου του, ότι δεν ζχει αθετήςει τισ ωσ άνω υποχρεϊςεισ που
προβλζπονται από το άρθ 18 παρ 2 ν.4412/16.
3. Για τισ περιπτϊςεισ εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ
εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει
υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του
δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από
παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ
προςκομίηει πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια, κατά περίπτωςθ αρχι. Εάν δεν
εκδίδεται τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό
δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου
ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ -μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
ο προςωρινόσ ανάδοχοσ προςκομίηει υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του νόμιμου εκπροςϊπου του ότι δεν ςυντρζχουν
ςτο πρόςωπο του προςωρινοφ αναδόχου οι εξισ λόγοι αποκλειςμοφ α) ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει
ςυνάψει ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ και β) δεν ζχει
επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ,
αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ.
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