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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

ΠΥΡΓΟΣ  31/07/2017 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ 

 

 
   

    

Ταχ. ∆/νση: 
Συντριάδα  Ε.Ο Αθηνών 

  
             ΠΡΟΣ:   ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
 

∆ιεύθυνση: Τµήµα Προµηθειών 
 

Υπεύθυνος: Πουλιάσης Αλέξανδρος   
Τηλέφωνο: 26210 82784  

FAX: 2621082378  

E-mail: promithiesgnpyr@gmail.com  

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ       15940/31-07-2017 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ  
 

«ΥΛΙΚΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΟΦΑΚΟΙ» 
  

Για τις ανάγκες της της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας 

για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών 

 

Προϋπολογισμού 45.000,00€  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ  

 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ από ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 

ΤΙΜΗΣ     

 

Τόπος 
διαγωνισµού 

Χρόνος ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού 

Τελική Ηµεροµηνία 
Υποβολής Προσφορών 

Κριτήριο 
Κατακύρωσης 

Προϋπολογισµός 
∆απάνης  

Ν. Μ. 
Πύργου του 

Γενικού 

Νοσοκομείο
υ Ηλείας, 

Ε.Ο Πύργου 

– Πατρών, 

Συντριάδα, 

Τ.Κ. 27 131 

Πύργος, 

Ηµεροµηνία: 17-08-2017 Ηµεροµηνία: 16-08-2017  
 

Πλέον 
Συµφέρουσα από 
Οικονοµική άποψη 

Προσφορά 
Αποκλειστικά 

Βάσει της Τιµής 

45.000,00€ µε 
ΦΠΑ  (24% & 

13%) 
 

Ηµέρα: Πέµπτη Ηµέρα: Τετάρτη 

Ώρα: 11.00 µ.µ 

   

Ώρα: 14.30 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. το Ν 4250/2014 « Διοικητικές απλουστεύσεις- Καταργήσεις,  συγχωνεύσεις…» 

2. το Ν 4412/2016 ( ΥΕΚ 147/Α/2016) 

3.   την υπ’ αριθ. 29η/17-07-2017 Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας για την έγκριση 

διενέργειας του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού και τον ορισμό επιτροπής κατάρτισης τεχνικών 

προδιαγραφών 

          4.    το Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα 
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          5.    την υπ’ αριθ. 31η/25-07-2017 Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας για την έγκριση των 

τεχνικών προδιαγραφών  για τη διενέργεια του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού 

 

                                                                       Προκηρύσσουµε 

1.Συνοπτικό διαγωνισµό για  «ΥΛΙΚΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΟΦΑΚΟΙ» προϋπολογισµού 45.000,00€  

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (24% & 13%), για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου για έξι (6) µήνες, και µε 

κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συµφέρουσα από Οικονοµική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάσει 

της Τιµής. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, Ε.Ο Πύργου – Πατρών, 

Συντριάδα, Τ.Κ. 27 131 Πύργος, την 17η-08-2017, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11.00μ.μ. από την αρμόδια 

επιτροπή. 

 2. Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού και την τελική επιλογή του αναδόχου είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Αποκλειστικά Βάσει της Τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στην Γραμματεία του 

Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, Ε.Ο Πύργου – Πατρών, Συντριάδα, Τ.Κ. 27 131 Πύργος. 

1. Τμήμα Πρωτοκόλλου έως 16-08-2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 14.30.  Προσφορά που κατατίθεται 

μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού επιστρέφεται στον 

προσφέροντα ως εκπρόθεσμη. 

2. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στον φάκελο κάθε 

προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (Ν. Μ .Πύργου του Γενικού 

Νοσοκομείου Ηλείας, Ε.Ο Πύργου – Πατρών, Συντριάδα, Τ.Κ. 27 131 Πύργος). 

• Ο αριθμός της διακήρυξης  

• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

• Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, 
mail) 

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο όλα τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον απαιτούνται, τοποθετούνται σε χωριστό 
φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική προσφορά». Η µορφή ξεχωριστών 
φακέλων για τα δικαιολογητικά συµµετοχής και την τεχνική προσφορά γίνεται για διευκόλυνση της 
επιτροπής και δεν συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. Αντίθετα, τα οικονοµικά στοιχεία της 
προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα 
στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική προσφορά». 

Η αρµόδια επιτροπή µπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν 
τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συµµετοχής που έχουν υποβάλει. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η 
συµπλήρωση αφορά µόνο στις 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 
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από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα 
της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση 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. Σχετικά µε την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, ισχύει το άρθρο 1 του Ν.4250/2014. 

Η αρµόδια επιτροπή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινήσουν, µέσα σε 
εύλογη προθεσµία, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν 
περιέχει ασάφειες ήσσονος σηµασίας, ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή 
υπολογιστικά σφάλµατα που η επιτροπή κρίνει ότι µπορούν να θεραπευτούν. 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. 

Η κατάθεση προσφοράς τεκµαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον 
προσφέροντα, όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισµού, εφόσον δεν έχουν 
ασκηθεί σχετικές ενστάσεις κατά της παρούσας διακήρυξης. 

3. Το τεύχος της ∆ιακήρυξης αναρτάται στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), στο Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ. 
(http://www.eprocurement.gov.gr) και στον ιστότοπο της Ν. Μ .Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου 

Ηλείας,6ης ΥΠΕ (www.nosokomeiopyrgoy.gr)  
 

4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει, σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που 
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ : Όροι διακήρυξης, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : Τεχνικές προδιαγραφές – Προϋπολογισμός 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ : Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’:    ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’:  Υπόδειγμα Σύμβασης 

5. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης από το τµήµα Προµηθειών (τηλ: 

2621082784 – FAX 2621082378-email  promithiesgnpyr@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ο ∆ιοικητής  

του Γ.Ν.Ηλείας 
 
 
 

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Αναθέτουσα Αρχή Γενικό Νοσοκοµείο Πύργου-Γ.Ν.Ηλείας  

Τίτλος προµήθειας/CPV  
«ΥΛΙΚΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΟΦΑΚΟΙ»  

 CPV 33140000-3,  33731110-7 

Προϋπολογισµός ∆απάνης µε 

ΦΠΑ 
45.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (24% & 13%) 

Χρηµατοδότηση • ΚΑΕ 1311 
 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τόπος Υποβολής Προσφορών 
Ν. Μ .Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, Ε.Ο Πύργου – Πατρών, 

Συντριάδα, Τ.Κ. 27 131 Πύργος, Τµήµα Πρωτοκόλλου 

∆ικαίωµα συµµετοχής 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη 

αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε 

• κράτος-µέλος της Ένωσης 
• κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
• τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία 

∆ηµοσίων Συµβάσεων 
• τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες 

µε την Ένωση. 

Τρόπος Υποβολής 

Προσφορών 

Σφραγισµένες προσφορές. 
 
Οι συµµετέχοντες δύναται να δώσουν προσφορά είτε για το σύνολο 
των προς  προµήθεια ειδών,  είτε για επιµέρους είδη (αλλά για το 
σύνολο των ποσοτήτων έκαστου είδους που προσφέρουν). 

Καταληκτική Ηµεροµηνία 

Υποβολής Προσφορών 16-08-2017, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ & ώρα 14.30. 

Ηµεροµηνία ∆ιεξαγωγής 

∆ιαγωνισµού 17-08-2017, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ  & ώρα 11.00µ.µ . 

Τόπος ∆ιεξαγωγής 

∆ιαγωνισµού Γενικό Νοσοκοµείο Πυργου-Γ.Ν.Ηλείας Γραφείο Προµηθειών 

∆ηµοσιότητα 
• ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 
• ΚΗΜ∆ΗΣ 
• www.nosokomeiopyrgoy.gr 

Χρόνος ισχύος προσφορών 
Εκατόν είκοσι (120) µέρες 

Χρόνος πρόσβασης 

συµµετεχόντων στις 

προσφορές 

∆ύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία αποσφράγισης των 
προσφορών. 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  

Τεχνική Προσφορά 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Υποβολή Στοιχείων και ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
Οι συµµετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά, µαζί µε την 
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Οικονοµική Προσφορά 

 

προσφορά τους: 

1. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προµηθευτές 

συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους.  

2. ΤYΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝTYΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆) του αρ. 79 

του Ν. 4412/2016 το οποίο αποτελείται από ενηµερωµένη 

υπεύθυνη δήλωση, ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές 

ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονοµικός 

φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

- δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του 

Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή 

µπορούν να αποκλεισθούν, 

  Το ΤΕΥ∆ υποβάλλουν :  

� οι διαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. 

ή Ι.Κ.Ε.  

� ο διευθύνων Σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε  

� σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι 

εκπρόσωποί του  

3. Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης:  

κάθε συµµετέχοντος ηµεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού προσώπου, 
όπως το ισχύον καταστατικό, κατά περίπτωση, Φ.Ε.Κ., ή επικυρωµένο 
αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα 
από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο διευθύνων 
Σύµβουλος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΕ , τα 
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την 
υπογραφή τους, το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 
καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε 
άλλου νοµικού προσώπου. 
  
Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
 

 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται 
αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχεία 1,2 και 3, για τον κάθε οικονοµικό 
φορέα, που συµµετέχει στην ένωση. 

  
2. ∆ήλωση σύστασης ένωσης προµηθευτών, νόµιµα θεωρηµένη για 
το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται 
το αντικείµενο των εργασιών του καθενός από τους συµµετέχοντες, η 
ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα 
εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της 
ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που 
ενδεχοµένως τον αναπληρώνει. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1. Περιλαµβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που 
καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις της υπηρεσίας, σύµφωνα µε 
τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος Β΄ (τεχνικά 
χαρακτηριστικά, φυλλάδια, prospectus, εγγυήσεις, εµπειρία 
κ.τ.λ.) 

2. Απαραίτητη η καταγραφή του κωδικού του προσφερόµενου 
είδους (κωδικός εταιρίας). Η συµπλήρωση του εργοστασιακού 
κωδικού του είδους και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά είναι 



 6/ 45 
  

 

υποχρεωτική για τις συµµετέχοντες. 
 3.  Πίνακας συµµόρφωσης  (Παρέχεται προς διευκόλυνση και 

χωρίς δέσµευση για τους συµµετέχοντες ) 
       4.   CD µε τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  που να υποδεικνύουν την συµµόρφωση στην 
διάθεση των προϊόντων µε την ∆Υ8δ/Γ.Π.οικ.130648, (ΦΕΚ 
2198/Β/2-10-2009)  Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«Περί Εναρµόνισης τις Ελληνικής Νοµοθεσίας τις την Οδηγία 
93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συµβουλίου τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα και ειδικότερα ,να 
κατατεθούν πιστοποιητικά της εταιρείας του κατασκευαστικού 
οίκου του προσφερόµενου είδους από τα οποία να προκύπτει 
ο Ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος σε περίπτωση που ο 
κατασκευαστικός οίκος έχει έδρα εκτός Ε.Ε. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Περιλαµβάνει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς 
o Συµπληρώνεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα ∆΄, σε χωριστό 

σφραγισµένο φάκελο επί ποινή απορρίψεως. 
o Το υπόδειγµα παρέχεται προς διευκόλυνση και χωρίς 

δέσµευση για τους συµµετέχοντες και συµπληρώνεται 
αναλόγως. 

o CD µε τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς 
o Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες 
o Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
 

 
Γλώσσα Εγγράφων Ελληνική 

Νόµισµα Ευρώ (€) 

∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού 

1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 
δικαιολογητικών συµµετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 
προσφοράς, εφόσον προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, 
µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο όλα 
τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η 
τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο 
ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής και 
αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης. Κατόπιν συντάσσει πρακτικό στο οποίο 
καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και της αξιολόγησης των 
τεχνικών προσφορών, καθώς και τους λόγους τυχόν απόρριψης 
συµµετεχόντων από τη συνέχεια του διαγωνισµού.  

2. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο 
και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται 
και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου 
να αποσφραγιστεί κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ευθύς 
αµέσως, είτε την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από το αρµόδιο 
όργανο µε ειδική πρόσκληση αυτών που έλαβαν µέρος στο 
διαγωνισµό µε σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί. 

3. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές 
δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών 
στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται 
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µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. 
4. Στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών η 

αρµόδια επιτροπή ανακοινώνει τις τιµές σε όλους τους 
συµµετέχοντες των οποίων έγιναν αποδεκτές οι προσφορές και 
συντάσσει το ανάλογο πρακτικό µε τα σχετικά αποτελέσµατα. 

5. Μετά το πέρας του διαγωνισµού, η αρµόδια επιτροπή υποβάλλει 
προς το αρµόδιο όργανο της, όλα τα σχετικά έγγραφα, τους 
φακέλους και τα πρακτικά διενέργειας του διαγωνισµού στα οποία 
διατυπώνει επαρκώς αιτιολογηµένη τη γνώµη της περί του 
συµφέροντος ή µη της προσφοράς του µειοδότη και µπορεί να 
προτείνει στο αρµόδιο όργανο : 

• την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 
• τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και 

επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 

• την οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού όταν συντρέχουν λόγοι δηµοσίου 
συµφέροντος. 
 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια 
συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 
 

Κριτήριο Κατακύρωσης 

• Κριτήριο κατακύρωσης Πλέον Συµφέρουσα από Οικονοµική άποψη 
Προσφορά Αποκλειστικά Βάσει της Τιµής. 

• Η συνολική τιµή συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ δεν µπορεί να υπερβεί 
τον προϋπολογισµό. 

• Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συµφωνούν µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης 
απορρίπτονται. 

Ενστάσεις Σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 

Εγγυήσεις 

Εγγυητική συµµετοχής σε συνοπτικό διαγωνισµό δεν απαιτείται-  

Η κατάθεση εγγυητικής καλής εκτέλεσης για συµβάσεις άνω των 20.000 

ευρώ είναι απαραίτητη σύµφωνα µε τα αναφερόµενα του Ν. 4412/2016 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ 

ΜΕΣΑ) (Άρθρο 80 Ν.4412/2016) 

•  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αρχή ειδοποιεί εγγράφως 
τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα 
(10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που 
αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα µέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του ΤΕΥ∆. Τα 
δικαιολογητικά υποβάλλονται εµπρόθεσµα σε σφραγισµένο φάκελο, 
ο οποίος παραδίδεται στην αρµόδια επιτροπή.  

•  Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν 
ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσµία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει 
εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω 
προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο 
όριο για πέντε (5) επιπλέον ηµέρες.  

•  Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί 
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο 
προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό 
διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω 
δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που 
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προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η 
µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των µερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ 
του ΤΕΥ∆ ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του IV.A, τότε εφαρµόζονται, κατά 
περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 
4412/2016.  

•  Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών 
ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την αρµόδια επιτροπή 
και τη διαβίβαση του φακέλου στην Αρχή για τη λήψη απόφασης είτε 
για τη µαταίωση της διαδικασίας (σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις) 
είτε για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Τα 
αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 
επικυρώνονται µε την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (Πρβλ. 
άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).  

•  Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των 
παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ 

ΜΕΣΑ) (Άρθρο 80 Ν.4412/2016) 

• Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά µέσα) που καλείται να 
υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος στην προθεσµία που 
αναφέρεται ανωτέρω είναι τα εξής:  

• Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥ∆ (Λόγοι 
αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες), 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 παρόν 
δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που 
υπογράφουν το ΤΕΥ∆. 

• Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που 
σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης) :  

• Ι) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενηµερότητας για χρέη 
προς το ελληνικό δηµόσιο.  

• ΙΙ) 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). Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον 
οικονοµικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που 
είναι ένωση για κάθε φορέα – µέλος της. Σε περίπτωση 
υπεργολαβίας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο. 

•  Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που 
σχετίζονται µε αφερεγγυότητα ή επαγγελµατικό παράπτωµα):  

Ι) για τις καταστάσεις της περίπτωσης 4β του άρθρου 73 του 
Ν.4412/16,  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 που αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση, 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. Οι αρµόδιες 
δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση 
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται της περίπτωσης 4β 
του άρθρου 73.  
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ΙΙ) Για την περίπτωση 4α του άρθρου 73 ήτοι για τη µη αθέτηση των 
ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στις παρ 2 και 5 του 
άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 
οργανισµού της χώρας ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
οριζόµενοι στο µέρος λόγοι αποκλεισµού. 

• ∆) Η Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον 
προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει µαζί µε τα υπόλοιπα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης του παρόντος άρθρου και 
όσα ή όποια πιστοποιητικά αναφέρονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές για τα υλικά που θα χρησιµοποιεί κατά την 
εκτέλεση της σύµβασης και ζητούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
της παρούσας διακήρυξης. 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Τα προσφερόµενα υλικά φακοθρυψίας θα πρέπει να προσαρµόζονται σε 
ένα συµβατό µηχάνηµα φακοθρυψίας που θα διαθέσει ο προµηθευτής 
ώστε να υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής των επεµβάσεων του 
νοσοκοµείου. Τα µηχανήµατα θα πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας. 
Να υπάρχει έγκριση χρήσης των µηχανηµάτων αυτών εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατάλογος των νοσηλευτικών ιδρυµάτων που 
χρησιµοποιούν το συγκεκριµένο µηχάνηµα εντός της Ελλάδας.  

 

2. Απαραίτητη επι ποινή απόρριψης η κατάθεση δειγµάτων για την τεχνική 
αξιολόγηση των προσφερόµενων προϊόντων.  

 

3. Να υπάρχει άµεση κάλυψη σε σέρβις του προσφερόµενου µηχανήµατος, 
και αντικατάσταση του συστήµατος εντός  48 ωρών  σε περίπτωση που 
το µηχάνηµα χρήζει επιδιορθώσεως που δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
στο Νοσοκοµείο. Εγχειρίδιο στα Ελληνικά. Ο προµηθευτής αναλαµβάνει 
την υποχρέωση να προµηθεύει το Νοσοκοµείο, τµηµατικά και ανάλογα µε 
τις εκάστοτε ανάγκες, ύστερα από γραπτή ή τηλεφωνική παραγγελία, µε 
τα είδη της συµβάσεως που θα υπογραφεί.   Η παράδοση των ειδών θα 
γίνεται στις αποθήκες του Νοσοκοµείου, µε ευθύνη και έξοδα του 
προµηθευτή. Τα προµηθευόµενα είδη θα είναι άριστα σε ποιότητα και 
καθ' όλα σύµφωνα και όµοια µε τα αναγραφόµενα στην προσφορά, τα 
PROSPECTUS του προµηθευτή και θα ανταποκρίνονται πλήρως στην 
παραγγελία. 

 

4. Οι παραγγελίες των υλικών και των ενδοφακών θα εκτελούνται εντός 48 
ωρών, ενώ σε περίπτωση που απαιτηθεί αντικατάσταση των ενδοφακών 
αυτή θα εκτελείται εντός 24 ωρών.  

 
 

 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
 
Προσφορές που αναγράφουν τιµές πάνω από την προϋπολογιζόµενη δαπάνη του είδους θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
• Οι συµµετέχοντες θα δώσουν οικονοµική προσφορά σύµφωνη µε το Παρατηρητήριο τιµών 

 
• Αν το είδος δεν συµπεριλαµβάνεται στο Παρατηρητήριο τιµών να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 
• Ο προµηθευτής υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις. 

• O χρόνος πληρωµής θα είναι σύµφωνος µε το Ν. 4152/2013  (ΦΕΚ Α 107/9-5-2013).  

• Οι συµµετέχοντες θα δώσουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς  προµήθεια ειδών,  είτε για 

επιµέρους είδη (αλλά για το σύνολο των ποσοτήτων έκαστου είδους που προσφέρουν). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B’  
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΥΛΙΚΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

1.Kασέτες φακοθρυψίας κλειστού τύπου με κλειδί ,tip, 

θάλαμο δοκιμών και sleeves. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 100 ΚΩΔΙΚΟΣ Π.Τ. ΕΠΥ 45.2.4 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

6.500,00€ 

2.Στυλεός πρόσθιας υαλοειδεκτομής μιας χρήσης, τύπου 

γκιλοτίνας και πνευματικής οδήγησης, τουλάχιστον 800 

κοπών το λεπτό και διάμετρο 20g. 

ΤΕΜΑΧΙΑ  10 ΚΩΔΙΚΟΣ Π.Τ. ΕΠΥ 45.4.3.8 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

800,00€ 

3.Ιξωδοελαστικό που να περιέχει υαλουρονικό νάτριο 
3% και θεϊκή χονδροϊτίνη σε συγκέντρωση 4%. 

ΤΕΜΑΧΙΑ  50 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

1.750,00€ 

4.Ιξωδοελαστικό που να περιέχει υαλουρονικό νάτριο 
1,6% βακτηριακής ζύμωσης σε σύριγγα 0,8 ml με 

μοριακό βάρος 1.0-2.9 εκατομμύρια Daltons, ιξώδες 

55.700 cps, ωσμωμοριακότητα 340 mOsm/Kg, δείκτη 

διάθλασης 1.334 και 6.8-7.6 pH. 

ΤΕΜΑΧΙΑ  
200 

ΚΩΔΙΚΟΣ Π.Τ. ΕΠΥ 43.9.4 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

4.000,00€ 

5.Στείρο διάλυμα χλωριούχου νατρίου σε πλαστική 

φιάλη χωρητικότητας 500 ml . Με ωσμωμοριακότητα 

300 mOsm/Kg και 7,2pH.   

ΤΕΜΑΧΙΑ  

150 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

450,00€ 

6.Στείρο διάλυμα χλωριούχου νατρίου σε πλαστική 

φιάλη χωρητικότητας 19 ml. 

ΤΕΜΑΧΙΑ  

200 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

400,00€ 

7. Τα κάτωθι  υλικά θα προσφερθούν σε CUSTOM PACK 

Φακοθρυψίας  

(Κωδ. Παρατηρητηρίου ΕΠΥ  45.6.2) 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ Π.Τ. ΕΠΥ 

45.6.2 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

7.000,00€ 

Μαχαιρίδιο κύριας τομής με άνω και κάτω κόπτουσα 

2,75 mm.  

ΤΕΜΑΧΙΑ  200 

Μαχαιρίδιο πλευρικής τομής 15 μοιρών. ΤΕΜΑΧΙΑ  200 

Τριγωνάκια απορρόφησης υγρών σε φάκελλο. ΦΑΚΕΛΟΙ 200 

Steri drape οφθαλμολογικό με σάκο συλλογής υγρών 

διαστάσεων 140cm Χ 127cm, από αεροδιαπερατό, 

υγροαπωθητικό υλικό και επιπλέον αυτοκόλλητη 

απορροφητική ταινία για την αποφυγή συγκέντρωσης 
υγρών στον οφθαλμικό κόγχο, με ενσωματωμένη 

αυτοκόλλητη, άκοπη διάφανη παραλληλόγραμμη 

περιοχή χάραξης οπής διαστάσεων 9,00 Χ 11,50 mm.  

ΤΕΜΑΧΙΑ  200 

Αδιάβροχο κάλυμμα τραπεζίου διαστάσεων 100Χ140cm.  ΤΕΜΑΧΙΑ  200 

Κάνουλα υδροδιαχωρισμού 25g. ΤΕΜΑΧΙΑ  200 

Κυστεοτόμος 25g. ΤΕΜΑΧΙΑ  200 

Σύριγγα 10 ml. ΤΕΜΑΧΙΑ  200 

Σύριγγα 5 ml . ΤΕΜΑΧΙΑ  200 

Σύριγγα 2 ml. ΤΕΜΑΧΙΑ  200 

Γάζες 10Χ10 cm. ΤΕΜΑΧΙΑ  200 

2 ζεύγη γάντια χειρουργού χωρίς πούδρα Νο 7,5 & 8,0. ΤΕΜΑΧΙΑ  200 

2 τεμάχια μπλούζες χειρουργού Νο XL. ΤΕΜΑΧΙΑ  200 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ  

1.Το προσφερόμενο μηχάνημα να είναι τελευταίας 

τεχνολογίας, σύγχρονο και συμβατό με τις τελευταίες 

εξελίξεις κατάλληλο για φακοθρυψία υπερήχων, 

πρόσθια υαλοειδεκτομή και διαθερμία. 
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2.Να διαθέτει ενσωματωμένη αντλία τύπου Venturi ή 
περισταλτική που διαθέτει ρύθμιση απόκρισής της χωρίς 

να απαιτείται εξωτερική χρήση αέρα για τη λειτουργία 

του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

3.Να διαθέτει ελαφρύ στυλεό φακοθρυψίας σε 

συχνότητα λειτουργίας υπερήχου με τη μικρότερη 

δυνατή συχνότητα, με τιμές στη λειτουργία 

αναρρόφησης από 0mmHg έως τουλάχιστον  600mmHg. 

4.Να διαθέτει λειτουργία πρόσθετης υαλοειδεκτομής 

τύπου γκιλοτίνας με δυνατότητα τουλάχιστον 800 κοπές 

ανά λεπτό και να φέρει υποχρεωτικά σύστημα 

υαλοειδεκτόμου. 

5.Με δυνατότητα φακοθρυψίας από τομές 1,8 έως 3,0 

χιλιοστά. 

6.Να διαθέτει σύστημα διατήρησης της ενδοφθάλμιας 

πίεσης κατά τη διάρκεια της επέμβασης. 

7.Να διαθέτει τηλεχειριστήριο ελέγχου των βασικών 

λειτουργιών του μηχανήματος (φωτιζόμενο). 

8.Η κασέτα του συστήματος φακοθρυψίας να είναι 

κλειστού τύπου, χωρητικότητας από 300-500cc, να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί με στυλεό, που συνδυάζει την 
ενέργεια των ανάλογων τύπου υπερήχων. 

9.Να διαθέτει προγραμματιζόμενο ποδοχειριστήριο το 
οποίο να υποστηρίζει τη λειτουργία αντίστροφης ροής 

(reflux). Με λειτουργία γραμμικού ελέγχου. Να 

συνδέεται ασύρματα με τεχνολογία Bluetooth. Να 

διαθέτει τέσσερις προγραμματιζόμενους περιφερικούς 

διακόπτες. 

10.Να διαθέτει ενσωματωμένο αυτοματοποιημένο 

άξονα ορρού. 

11.Να διαθέτει απεριόριστο αριθμό προγραμμάτων-

μνημών για χειρουργούς και χειρουργικές τεχνικές. 

12.Να φέρει σύστημα για μελλοντικές αναβαθμίσεις 

λογισμικού. 

13.Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας.  

14.Να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών. 

ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ   

1.Ενδοφθάλμιος – ενδοφακός –ακρυλικός υδρόφοβος-

αναδιπλούμενος, 3 τεμαχίων, απλός, αμφίκυρτος, μη 
ασφαιρικός, με δείκτη διάθλασης άνω του 1,53. 

Διάμετρος οπτικής ζώνης 6 χιλιοστά , ολική διάμετρος 13 

χιλιοστά . Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών. 

Αναδιπλούμενος. Με HAPTICS από PMMA. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 40 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

1.800,00€ 

2.Ενδοφθάλμιος – ενδοφακός –ακρυλικός υδρόφοβος-

αναδιπλούμενος, ενός τεμαχίου, ασφαιρικός με δύο 

οπές, μια στη βάση κάθε αγκύλης για καλύτερη 

κατανομή πίεσης, με δείκτη διάθλασης άνω του 1,40. 

Διάμετρος οπτικής ζώνης 5,5 έως 6,0 χιλιοστά, ολική 

διάμετρος 12,5 έως 13 χιλιοστά. Να διατίθεται σε 

μεγάλο εύρος διοπτριών. Αναδιπλούμενος μικρής τομής.  

ΤΕΜΑΧΙΑ 180 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

14.610,00€ 

3.Ενδοφθάλμιος ενδοφακός προσθίου θαλάμου ενός 

τεμαχίου από υλικό PMMA τύπου KELMAN, 4 σημείων 
στήριξης 

ΤΕΜΑΧΙΑ 10 ΚΩΔΙΚΟΣ Π.Τ. ΕΠΥ 

44.1.3 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

135,00€ 
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ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ   

1.Χρωστική βαφής περιφακίου. ΤΕΜΑΧΙΑ 20 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  

82,00€ 

2.Ράμματα 10,0 nylon. ΤΕΜΑΧΙΑ 15 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  

150,00€ 

3.Διαστολείς  ίριδος από PMMA, 4 έως 5 τεμαχίων.  ΤΕΜΑΧΙΑ 5  ΚΩΔΙΚΟΣ Π.Τ. ΕΠΥ 

43.4.3.2 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

30,00€ 

4.Δακτύλιος διάτασης περιφακίου από PMMA με 2 οπές 
και διάμετρο 12 χιλιοστών (συμπιεζόμενος σε 10 

χιλιοστά), 13 χιλιοστά (συμπιεζόμενος σε 11 χιλιοστά) 

και 14,5 χιλιοστά (συμπιεζόμενος σε 12 χιλιοστά).  

ΤΕΜΑΧΙΑ 3 ΚΩΔΙΚΟΣ Π.Τ. ΕΠΥ 

43.4.2.2 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

81,00€ 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΠΑ: 45.000,00€ (20.900,00 + 24% = 25.916,00€ 
                                                                                         16.888,00 + 13% = 19.083,44€)  
                                                                                       
 

Υπόδειγµα   Πίνακα Συµµόρφωσης 
 

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

     
      
 

Ενδεικτικό παράδειγµα συµπλήρωσης Πίνακα Συµµόρφωσης: 

  
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 
1 

1.Kασέτες φακοθρυψίας κλειστού 

τύπου με κλειδί ,tip, θάλαμο 

δοκιμών και sleeves. 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

Π.χ. 
Τεχνικό Φυλλάδιο 1, αρ. 

σελίδας 12 
(ή, σελ. …… Τεχνικής 

Προσφοράς) 
 

 
 
 

 

 
                                                 Ο ∆ιοικητής  
                                                του Γ.Ν.Ηλείας 

 
 
 
                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  
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   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

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

 

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: Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 99221938 

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: :     ΣΥΝΤΡΙΑ∆Α  Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ -ΠΑΤΡΩΝ /ΠΥΡΓΟΣ 

ΗΛΕΙΑΣ /27131 

- Τηλέφωνο: 2621082784 

- Ηλ. ταχυδροµείο:promithiesgnpyr@gmail.com  

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): http:/www.nosokomeiopyrgoy.gr 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 

- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού 

CPV): «ΥΛΙΚΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΟΦΑΚΟΙ» 

-CPV: 33140000-3,  33731110-7 

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ:  

- Η σύµβαση αναφέρεται σε: Προµήθειες 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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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 αρµόδιοιi : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή 

µεσαία επιχείρησηii; 

 

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 κατάλογο3: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες που 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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λείπουν στο µέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά 

περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης: 

ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να 

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:  

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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 

άλλους4; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ 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 

 

α) [……] 
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δηµόσιας σύµβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

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 ΦΟΡΕΩΝ5  

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 ΤΕΥ∆ 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 καταδίκες6 

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

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση7· 

2. δωροδοκία8,9· 

3. απάτη10· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες11· 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας12· 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων13. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος 

του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου14 

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): 

[……][……][……][……]15 

Εάν ναι, αναφέρετε16: 

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) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……] και 

σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
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αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]17 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»)18; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν19: [……] 

Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε. - ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) 
στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 



 21/ 45 
  

 

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 ασφάλισης20, 

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; ∆ιευκρινήστε: 

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 ;21 

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): 22 

[……][……][……] 
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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 

δικαίου23; 

[] 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 καταστάσεις24 : 

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: 

- ∆ιευκρινίστε 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 περιστάσεις25 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

-[.......................] 
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό 

επαγγελµατικό παράπτωµα26; 

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:  

[..........……] 

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 συµφερόντων27, 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 

[] Ναι [] Όχι 
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σύµβασης28; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια29 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, 

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 

[] Ναι [] Όχι 
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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 α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός φορέας 

δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος στα 

σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος 

εγκατάστασής31; του: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συµβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονοµικός 

φορέας µέλος συγκεκριµένου οργανισµού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε 

αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

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

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση: 

1) Κατά τα τρία τελευταία έτη34, 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 ιδιωτικούς35: 

Περιγραφ

ή 

ποσά ηµεροµη

νίες 

παραλήπτ

ες 

    

 

2) 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 απαιτούµενα 

πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

3) 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 
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[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

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 αναφέρονται36, 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 δωρεάν37. 

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 ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... 

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

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 

 

Ηµεροµηνία, τόπος 

υπογραφή:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 
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2 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. 

3 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

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

5  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.” 

6 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.  

7 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). 

8 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

9 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 

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). 

10 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. 

11 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. 

12 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”. 

13 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, 
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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.". 

14 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 ) 

15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 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)  

19 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

20 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).  

21 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  

22 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

23 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, 

στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

24  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

15 Άρθρο 73 παρ. 5. 

16 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

18 Πρβλ άρθρο 48. 

29  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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30 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. 

31  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

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

στην διακήρυξη.  

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

τα τρία έτη. 

34 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

35 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

36 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

37 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.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Στοιχεία οικονοµικού φορέα 

-Επωνυµία……………………………………………. 

-ΑΦΜ………………………………………………… 

-∆ΟΥ…………………………………………………. 

-∆ιεύθυνση…………………………………………… 

-Τηλ…………………………………………………... 

-FAX..………………………………………………... 

-Email..……………………………………………….. 

 

Ηµεροµηνία..…./.…../…….             

 

Προς : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΥΡΓΟΥ 

Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ 

 

 

Σας υποβάλουµε την οικονοµική µας προσφορά για τη διακήρυξη …………. για 

……………………………………, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα : 

 

ΥΛΙΚΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΗΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1.Kασέτες φακοθρυψίας κλειστού τύπου με 

κλειδί ,tip, θάλαμο δοκιμών και sleeves. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

100 

   

2.Στυλεός πρόσθιας υαλοειδεκτομής μιας 

χρήσης, τύπου γκιλοτίνας και πνευματικής 

οδήγησης, τουλάχιστον 800 κοπών το λεπτό και 

διάμετρο 20g. 

ΤΕΜΑΧΙΑ  

10 

   

3.Ιξωδοελαστικό που να περιέχει υαλουρονικό 

νάτριο 3% και θεϊκή χονδροϊτίνη σε 

συγκέντρωση 4%. 

ΤΕΜΑΧΙΑ  

50 

   

4.Ιξωδοελαστικό που να περιέχει υαλουρονικό 

νάτριο 1,6% βακτηριακής ζύμωσης σε σύριγγα 
0,8 ml με μοριακό βάρος 1.0-2.9 εκατομμύρια 

Daltons, ιξώδες 55.700 cps, ωσμωμοριακότητα 

340 mOsm/Kg, δείκτη διάθλασης 1.334 και 6.8-

7.6 pH. 

ΤΕΜΑΧΙΑ  

200 

   

5.Στείρο διάλυμα χλωριούχου νατρίου σε 

πλαστική φιάλη χωρητικότητας 500 ml . Με 

ωσμωμοριακότητα 300 mOsm/Kg και 7,2pH.   

ΤΕΜΑΧΙΑ  

150 

   

6.Στείρο διάλυμα χλωριούχου νατρίου σε 

πλαστική φιάλη χωρητικότητας 19 ml. 

ΤΕΜΑΧΙΑ  

200 

   

7. Τα κάτωθι  υλικά θα προσφερθούν σε 

CUSTOM PACK Φακοθρυψίας  

(Κωδ. Παρατηρητηρίου ΕΠΥ  45.6.2) 

    

Μαχαιρίδιο κύριας τομής με άνω και κάτω 

κόπτουσα 2,75 mm.  

ΤΕΜΑΧΙΑ  

200 

Μαχαιρίδιο πλευρικής τομής 15 μοιρών. ΤΕΜΑΧΙΑ  
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200 

Τριγωνάκια απορρόφησης υγρών σε φάκελλο. ΦΑΚΕΛΟΙ 

200 

Steri drape οφθαλμολογικό με σάκο συλλογής 

υγρών διαστάσεων 140cm Χ 127cm, από 
αεροδιαπερατό, υγροαπωθητικό υλικό και 

επιπλέον αυτοκόλλητη απορροφητική ταινία για 

την αποφυγή συγκέντρωσης υγρών στον 

οφθαλμικό κόγχο, με ενσωματωμένη 

αυτοκόλλητη, άκοπη διάφανη 

παραλληλόγραμμη περιοχή χάραξης οπής 

διαστάσεων 9,00 Χ 11,50 mm.  

ΤΕΜΑΧΙΑ  

200 

Αδιάβροχο κάλυμμα τραπεζίου διαστάσεων 

100Χ140cm.  

ΤΕΜΑΧΙΑ  

200 

Κάνουλα υδροδιαχωρισμού 25g. ΤΕΜΑΧΙΑ  

200 

Κυστεοτόμος 25g. ΤΕΜΑΧΙΑ  

200 

Σύριγγα 10 ml. ΤΕΜΑΧΙΑ  

200 

Σύριγγα 5 ml . ΤΕΜΑΧΙΑ  

200 

Σύριγγα 2 ml. ΤΕΜΑΧΙΑ  

200 

Γάζες 10Χ10 cm. ΤΕΜΑΧΙΑ  

200 

2 ζεύγη γάντια χειρουργού χωρίς πούδρα Νο 7,5 
& 8,0. 

ΤΕΜΑΧΙΑ  
200 

2 τεμάχια μπλούζες χειρουργού Νο XL. ΤΕΜΑΧΙΑ  
200 

ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ     

1.Ενδοφθάλμιος – ενδοφακός –ακρυλικός 
υδρόφοβος-αναδιπλούμενος, 3 τεμαχίων, 

απλός, αμφίκυρτος, μη ασφαιρικός, με δείκτη 

διάθλασης άνω του 1,53. Διάμετρος οπτικής 

ζώνης 6 χιλιοστά , ολική διάμετρος 13 χιλιοστά . 

Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών. 

Αναδιπλούμενος. Με HAPTICS από PMMA. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 40    

2.Ενδοφθάλμιος – ενδοφακός –ακρυλικός 

υδρόφοβος-αναδιπλούμενος, ενός τεμαχίου, 

ασφαιρικός με δύο οπές, μια στη βάση κάθε 

αγκύλης για καλύτερη κατανομή πίεσης, με 

δείκτη διάθλασης άνω του 1,40. Διάμετρος 

οπτικής ζώνης 5,5 έως 6,0 χιλιοστά, ολική 
διάμετρος 12,5 έως 13 χιλιοστά. Να διατίθεται 

σε μεγάλο εύρος διοπτριών. Αναδιπλούμενος 

μικρής τομής.  

ΤΕΜΑΧΙΑ 

180 

   

3.Ενδοφθάλμιος ενδοφακός προσθίου θαλάμου 

ενός τεμαχίου από υλικό PMMA τύπου 

KELMAN, 4 σημείων στήριξης 

ΤΕΜΑΧΙΑ 10    

ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ     

1.Χρωστική βαφής περιφακίου. ΤΕΜΑΧΙΑ 20    

2.Ράμματα 10,0 nylon. ΤΕΜΑΧΙΑ 15    
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3.Διαστολείς  ίριδος από PMMA, 4 έως 5 
τεμαχίων.  

ΤΕΜΑΧΙΑ 5    

4.Δακτύλιος διάτασης περιφακίου από PMMA 
με 2 οπές και διάμετρο 12 χιλιοστών 

(συμπιεζόμενος σε 10 χιλιοστά), 13 χιλιοστά 

(συμπιεζόμενος σε 11 χιλιοστά) και 14,5 

χιλιοστά (συμπιεζόμενος σε 12 χιλιοστά).  

ΤΕΜΑΧΙΑ 3    

 

 

 

 

 Υπογραφή – Σφραγίδα 

 

* Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να διαµορφώσουν το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς µε 

διαφορετικό τρόπο και να συµπεριλάβουν τις πληροφορίες που επιθυµούν, αρκεί να περιλαµβάνονται µε 

σαφήνεια και ακρίβεια οι ελάχιστες απαιτήσεις που απαιτούνται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 

* Επισηµαίνεται ότι οι συµµετέχοντες θα δώσουν προσφορά είτε για το σύνολο των υπό ανάθεση εργασιών,  

είτε για κάθε εργασία ξεχωριστά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
Ονοµασία  
Τράπεζας:______________________________________________________  
Κατάστηµα:______________________________________________  
(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. – FAX) ____________________________  
Ηµεροµηνία Έκδοσης: _____________________________________  
Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ  
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας 
……………ΑΦΜ………  Οδός …………. Αριθµός….Τ.Κ. ……] ή  
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας],  
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε 
αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό  της ……………µε αντικείµενο  «ΥΛΙΚΑ 
ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΟΦΑΚΟΙ» της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας συνολικής 
αξίας……..ευρώ, σύµφωνα µε τη µε αριθµό………………..∆ιακήρυξή σας.  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να 
σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς 
να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή 
σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης                    υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  
 
 
 
 (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)  

 

 

  
                                                           
 

 

 

 

 

 

 



 38/ 45 
  

 

                                                                                                                                                                                                         

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’αριθµ. 

 

ΜΕΤΑΞΥ ΤOY Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 

Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ 

ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : …………………………. 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ……………………………… 

 

 

Συµβατικού Τιµήµατος    #......................# € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

 

                                                    ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ……./…………. 

 

Στον Πύργο  σήµερα την ……….. του έτους ………., οι πιο κάτω συµβαλλόµενοι: 

 

Αφενός 
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Το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ που εδρεύει στο Πύργο  και εκπροσωπείται νόµιµα για την 

υπογραφή της παρούσας από …………………………………………………… και το οποίο στο εξής θα 

αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 

 

και αφετέρου 

 

Η εταιρεία µε την επωνυµία ………. που εδρεύει στην ……… ., έχει ΑΦΜ ………. υπάγεται στη ∆ΟΥ: 

……………. και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κα……………. …………………………………., και η οποία 

στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «ο Προµηθευτής», 

Λαµβάνοντας υπόψη : 

 

1) Την υπ. αριθ. ………….. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την προµήθεια «…………..». 

2) Την από ………… και µε αριθ. Πρωτ. ……………. προσφορά του Προµηθευτή που υποβλήθηκε στο 

πλαίσιο του διαγωνισµού της προαναφερόµενης διακήρυξης. 

3) Την υπ. Αριθ ……… απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µε την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα 

του διαγωνισµού της προαναφερόµενης διακήρυξης, στον Προµηθευτή. 

Συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 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. 

 

∆ιοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής  στον Προµηθευτή  σχετικά µε την υλοποίηση της προµήθειας. 

 

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. 

Προµήθεια: «………………………», όπως εξειδικεύεται στη Σύµβαση. 

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης:  ……….       Ηµέρα: ………….. 
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Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  (ΕΠΠ): Το αρµόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή, µε βασικές αρµοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της 

σύµβασης του έργου και την παραλαβή της προµήθειας  (τµηµατική – οριστική). 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάµεσα ή τελικά  προϊόντα  που ο Προµηθευτής θα παραδώσει ή οφείλει να 

παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε τη Σύµβαση. 

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 από  ………..  προσφορά του Προµηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

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

εκτέλεση της προµήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συµπληρωθεί. 

Συµβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προµηθευτή, καθώς και 

όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη 

Σύµβαση, β) τη ∆ιακήρυξη, γ) την Προσφορά του Προµηθευτή. 

Συµβατικό τίµηµα: #................€#  € µε ΦΠΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 2:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

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

που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προµήθειας «………………».  

Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την προσφορά του Προµηθευτή, σε συνδυασµό µε τους 

όρους της …….. διακήρυξης και την υπ’ αριθµ. ……….. απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Συγκεκριµένα η προµήθεια περιλαµβάνει την  προµήθεια …………………… ως κάτωθι: 

 

ΥΛΙΚΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΗΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1.Kασέτες φακοθρυψίας κλειστού τύπου με κλειδί 

,tip, θάλαμο δοκιμών και sleeves. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 100    

2.Στυλεός πρόσθιας υαλοειδεκτομής μιας χρήσης, 

τύπου γκιλοτίνας και πνευματικής οδήγησης, 

τουλάχιστον 800 κοπών το λεπτό και διάμετρο 20g. 

ΤΕΜΑΧΙΑ  10    

3.Ιξωδοελαστικό που να περιέχει υαλουρονικό 

νάτριο 3% και θεϊκή χονδροϊτίνη σε συγκέντρωση 

4%. 

ΤΕΜΑΧΙΑ  50    
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4.Ιξωδοελαστικό που να περιέχει υαλουρονικό 

νάτριο 1,6% βακτηριακής ζύμωσης σε σύριγγα 0,8 ml 

με μοριακό βάρος 1.0-2.9 εκατομμύρια Daltons, 

ιξώδες 55.700 cps, ωσμωμοριακότητα 340 mOsm/Kg, 

δείκτη διάθλασης 1.334 και 6.8-7.6 pH. 

ΤΕΜΑΧΙΑ  

200 

   

5.Στείρο διάλυμα χλωριούχου νατρίου σε πλαστική 

φιάλη χωρητικότητας 500 ml . Με ωσμωμοριακότητα 

300 mOsm/Kg και 7,2pH.   

ΤΕΜΑΧΙΑ  

150 

   

6.Στείρο διάλυμα χλωριούχου νατρίου σε πλαστική 

φιάλη χωρητικότητας 19 ml. 

ΤΕΜΑΧΙΑ  

200 

   

7. Τα κάτωθι  υλικά θα προσφερθούν σε CUSTOM 

PACK Φακοθρυψίας  

(Κωδ. Παρατηρητηρίου ΕΠΥ  45.6.2) 

    

Μαχαιρίδιο κύριας τομής με άνω και κάτω κόπτουσα 

2,75 mm.  

ΤΕΜΑΧΙΑ  

200 

Μαχαιρίδιο πλευρικής τομής 15 μοιρών. ΤΕΜΑΧΙΑ  

200 

Τριγωνάκια απορρόφησης υγρών σε φάκελλο. ΦΑΚΕΛΟΙ 200 

Steri drape οφθαλμολογικό με σάκο συλλογής υγρών 

διαστάσεων 140cm Χ 127cm, από αεροδιαπερατό, 

υγροαπωθητικό υλικό και επιπλέον αυτοκόλλητη 

απορροφητική ταινία για την αποφυγή 

συγκέντρωσης υγρών στον οφθαλμικό κόγχο, με 

ενσωματωμένη αυτοκόλλητη, άκοπη διάφανη 

παραλληλόγραμμη περιοχή χάραξης οπής 

διαστάσεων 9,00 Χ 11,50 mm.  

ΤΕΜΑΧΙΑ  

200 

Αδιάβροχο κάλυμμα τραπεζίου διαστάσεων 

100Χ140cm.  

ΤΕΜΑΧΙΑ  

200 

Κάνουλα υδροδιαχωρισμού 25g. ΤΕΜΑΧΙΑ  

200 

Κυστεοτόμος 25g. ΤΕΜΑΧΙΑ  

200 

Σύριγγα 10 ml. ΤΕΜΑΧΙΑ  

200 

Σύριγγα 5 ml . ΤΕΜΑΧΙΑ  

200 

Σύριγγα 2 ml. ΤΕΜΑΧΙΑ  

200 

Γάζες 10Χ10 cm. ΤΕΜΑΧΙΑ  

200 

2 ζεύγη γάντια χειρουργού χωρίς πούδρα Νο 7,5 & 

8,0. 

ΤΕΜΑΧΙΑ  

200 

2 τεμάχια μπλούζες χειρουργού Νο XL. ΤΕΜΑΧΙΑ  

200 

ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ     

1.Ενδοφθάλμιος – ενδοφακός –ακρυλικός 

υδρόφοβος-αναδιπλούμενος, 3 τεμαχίων, απλός, 

αμφίκυρτος, μη ασφαιρικός, με δείκτη διάθλασης 

άνω του 1,53. Διάμετρος οπτικής ζώνης 6 χιλιοστά , 

ολική διάμετρος 13 χιλιοστά . Να διατίθεται σε 

μεγάλο εύρος διοπτριών. Αναδιπλούμενος. Με 

HAPTICS από PMMA. 

ΤΕΜΑΧΙΑ 40    
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2.Ενδοφθάλμιος – ενδοφακός –ακρυλικός 

υδρόφοβος-αναδιπλούμενος, ενός τεμαχίου, 

ασφαιρικός με δύο οπές, μια στη βάση κάθε αγκύλης 

για καλύτερη κατανομή πίεσης, με δείκτη διάθλασης 

άνω του 1,40. Διάμετρος οπτικής ζώνης 5,5 έως 6,0 

χιλιοστά, ολική διάμετρος 12,5 έως 13 χιλιοστά. Να 

διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών. 

Αναδιπλούμενος μικρής τομής.  

ΤΕΜΑΧΙΑ 180    

3.Ενδοφθάλμιος ενδοφακός προσθίου θαλάμου ενός 

τεμαχίου από υλικό PMMA τύπου KELMAN, 4 

σημείων στήριξης 

ΤΕΜΑΧΙΑ 10    

ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ     

1.Χρωστική βαφής περιφακίου. ΤΕΜΑΧΙΑ 20    

2.Ράμματα 10,0 nylon. ΤΕΜΑΧΙΑ 15    

3.Διαστολείς  ίριδος από PMMA, 4 έως 5 τεμαχίων.  ΤΕΜΑΧΙΑ 5    

4.Δακτύλιος διάτασης περιφακίου από PMMA με 2 

οπές και διάμετρο 12 χιλιοστών (συμπιεζόμενος σε 

10 χιλιοστά), 13 χιλιοστά (συμπιεζόμενος σε 11 

χιλιοστά) και 14,5 χιλιοστά (συμπιεζόμενος σε 12 

χιλιοστά).  

ΤΕΜΑΧΙΑ 3    

 

 

ΑΡΘΡΟ 3.ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

Η τµηµατική προµήθεια θα ορίζεται κάθε φορά, έπειτα από έγγραφη παραγγελία από το αντίστοιχο 

τµήµα του Νοσοκοµείου, ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες των τµηµάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της Σύµβασης  ορίζεται σε………….., ήτοι από …………. έως 

………………...  

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Σε περίπτωση που η προµήθεια παραδοθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε 

µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται οι 

κυρώσεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 207. 

 

ΑΡΘΡΟ 6.  ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

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

ευρώ (………..€ )  πλέον  ΦΠΑ ήτοι ………. ευρώ και ………. λεπτών (…………..€). Ο Προµηθευτής 

αναλαµβάνει την εκτέλεση της σύµβασης θεωρώντας το συµβατικό αντάλλαγµα επαρκές, νόµιµο και 
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εύλογο για την εκτέλεση του 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 Προµηθευτή  για την εκτέλεση της Προµήθειας, 

χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Οι πληρωµές θα γίνονται 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. Η υποβολή του 

τιµολογίου θα γίνεται ξεχωριστά στην κάθε Νοσηλευτική Μονάδα.  

Ο Προµηθευτής  επιβαρύνεται µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, Ν.4172/2013 ΦΕΚ 167/ Α / 2013 άρθρα 61,62 & 64 όπως εκάστοτε 

ισχύει). 

Στην αµοιβή του Προµηθευτή  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 την συµβατική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της 

προµήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προµηθευτής  κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη µε αριθµό 

…………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού …………………….. ευρώ 

(………………. €) (5% της συµφωνούµενης µε την παρούσα αµοιβής του Προµηθευτή, χωρίς τον φόρο 

προστιθέµενης αξίας), ισχύος µέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο 

υπόδειγµα της ∆ιακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

 Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας, ο Προµηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την 

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε 

την εκτέλεση της προµήθειας. 

Απαγορεύεται στον Προµηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που 

απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

Ο προµηθευτής καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, συλλογικές συµβάσεις, που έχουν 

θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 

ΑΡΘΡΟ 9. 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. 
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Ο Προµηθευτής, 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. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

παρούσας µε έγγραφη γνωστοποίηση στον Προµηθευτή  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Ν. 4412/2016 

άρθρο 133. Στην 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  Προµηθευτής απαλλάσσεται εκείνων των συµβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των 

οποίων έχει ανασταλεί. 

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προµηθευτή  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. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του ∆ηµοσίου και η 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. 

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 132 του 

Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύµβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου 202 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 12. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο Ν. 4412/2016, η ………. διακήρυξη του σχετικού διαγωνισµού και η από ……… κατατεθείσα προσφορά 

του Προµηθευτή  αποτελούν συµπληρωµατικά της παρούσας σύµβασης συµβατικά τεύχη. Σε περίπτωση 

ασάφειας ή διαφορετικής ρύθµισης µεταξύ των συµβατικών τευχών , η σειρά προτεραιότητας και ισχύος 

είναι η ακόλουθη: 

α) Η παρούσα σύµβαση 

β) Ο Ν. 4412/2016 

γ) Η διακήρυξη του διαγωνισµού 

δ) Η προσφορά του Προµηθευτή 

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

προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή µπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερµηνεία των όρων 

της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύµβαση. 

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο Προµηθευτής  και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα 

προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την 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 

Πύργου, σύµφωνα µε το άρθρο 175 Ν. 4412/2016. 
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ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συµβαλλόµενο 

µέρος. 

                                                     ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ  

 

    Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ                                                                                                        ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 


