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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ   19734/16-09-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΓΙΑ THN «ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (Μ.Τ.Ν.)» » της Ν.Μ. Πύργου του 

Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΌ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ χρονικό διάστημα ενός (1)  μήνα.

22.088,675 € ΜΕ ΦΠΑ 13%

Τόπος 

διαγωνισμού

Χρόνος Διενέργειας 

Διαγωνισμού

Τελική Ημερομηνία Υποβολής 

Προσφορών

Κριτήριο 

Κατακύρωσης

Προϋπολογισμός 

Δαπάνης 

Ν. Μ .Πύργου 

του Γενικού 

Νοσοκομείου 

Ηλείας, Ε.Ο 

Πύργου – 

Πατρών, 

Συντριάδα, Τ.Κ. 

27 131 Πύργος,

Ημερομηνία: 26-9-

2016

Ημερομηνία: 23-9-2016 Πλέον 

Συμφέρο

υσα από 

Οικονομικ

ή άποψη 

Προσφο

ρά 

Αποκλεισ

τικά Βάσει 

της Τιμής

22.088,675 € με 

ΦΠΑ  13% 

Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ Ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ώρα: 12.00 πμ Ώρα: 14.30 μμ

Έχοντας υπόψη:

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

2. το Ν 4412/2016 ( ΥΕΚ 147/Α/2016)

3. την υπ΄αριθμ 258/15-9-2016  Πράξη Διοικητή σχετικά με την Απόφαση έγκρισης διενέργειας 
του παρόντος πρόσκληση συλλογής προσφορών.

         4.       Το υπ΄αριθ. Πρωτ. 5214/03-03-2016 έγγραφο της ΕΠΥ (αρ. πρωτ. εξερχομένου ΕΠΥ 1236/29-02-2016)

5.   Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα

         

Προκηρύσσουμε

1. Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την  ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΤΝ  της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού 

Νοσοκομείου  Ηλείας ΜΕ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΤΗΝ  ΠΛΕΟΝ  ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  ΑΠΌ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 22.088,675€ με ΦΠΑ  13% 

με  κριτήριο  κατακύρωσης την  Πλέον  Συμφέρουσα από Οικονομική  άποψη Προσφορά Αποκλειστικά 

Βάσει της Τιμής.
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Ν. Μ .Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, Ε.Ο Πύργου – Πατρών, 
Συντριάδα, Τ.Κ. 27 131 Πύργος,   στις 26-9-2016 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 12.00πμ από την αρμόδια επιτροπή.

, για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας για (εκτιμώμενα) χρονικό διάστημα ενός μήνα ή μέχρι 
την  εξάντληση  των  ποσοτήτων,  και  υπό  τον  όρο  ότι  η  υπογραφείσα  σύμβαση  θα  διακοπεί  αυτοδικαίως  με  την 
ολοκλήρωση διαγωνισμού που είναι ενταγμένος στο Π.Π.Υ.Υ.2014. 

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

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.

2. Τμήμα Πρωτοκόλλου έως 23-9-2016, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 14.30.   Προσφορά που κατατίθεται 

μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού επιστρέφεται στον προσφέροντα 

ως εκπρόθεσμη.

3. 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 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 
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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.

4. Το  τεύχος  της  Διακήρυξης  αναρτάται  στη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  (https  ://  diavgeia  .  gov  .  gr  ),  στο  Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. 

(http://www.eprocurement.gov.gr) και στον ιστότοπο της Ν. Μ .Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας,6ης 

ΥΠΕ (www.nosokomeiopyrgoy.gr) 

5. 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΄ : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ : Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’:    ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης από το τμήμα Προμηθειών (τηλ: 2621082784 

email: promithiesgnpyr@gmail.com)

Ο Διοικητής 
του Γ.Ν.Ηλείας
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (*) ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

Α.2 ΦΙΛΤΡΑ ΙΝ VITRO 
Kuf>20ml/mmHg/h/1.0
m², συνθετικές 
μεμβράνες high flux και 
επιφάνεια 
μεμβράνης≥1,5 m² 

ΤΕΜΑΧΙΟ 325 7.735,00 8.740,550 ΕΥΡΩ

B.2 ΦΙΛΤΡΑ ΙΝ VITRO 
Kuf≤20ml/mmHg/h/1.0
m², συνθετικές 
μεμβράνες low flux και 
επιφάνεια 
μεμβράνης≥1,5 m² 

ΤΕΜΑΧΙΟ 625 11,812,50 13.348,125 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

950 22.088,675 ΕΥΡΩ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή Γενικό Νοσοκομείο Πύργου-Γ.Ν.Ηλείας 

Τίτλος προμήθειας/ CPV ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΤΝ/33181200-4

Προϋπολογισμός Δαπάνης 
Χωρίς  ΦΠΑ / με ΦΠΑ

19.547,50χωρίς ΦΠΑ ή 22.088,675 €με ΦΠΑ 13%

Χρηματοδότηση • ΚΑΕ 1311

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΑ ΜΗΝΑ 

Τόπος Υποβολής Προσφορών
Ν. Μ .Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας,  Ε.Ο Πύργου – Πατρών, 
Συντριάδα, Τ.Κ. 27 131 Πύργος, Τμήμα Πρωτοκόλλου

Δικαίωμα 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 
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Δημοσίων Συμβάσεων
•τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 

με την Ένωση.
Τρόπος Υποβολής 

Προσφορών
Σφραγισμένες προσφορές

Καταληκτική Ημερομηνία 
Υποβολής Προσφορών 23-9-2016, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  & ώρα 14.30.

Ημερομηνία Διεξαγωγής 
Διαγωνισμού  26-9-2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ    & ώρα 12.00πμ .

Τόπος Διεξαγωγής 
Διαγωνισμού Γενικό Νοσοκομείο Πυργου-Γ.Ν.Ηλείας Γραφείο Προμηθειών

Δημοσιότητα
• ΔΙΑΥΓΕΙΑ
• ΚΗΜΔΗΣ
• www.nosokomeiopyrgoy.gr

Χρόνος ισχύος προσφορών Εκατόν είκοσι (120) μέρες

Χρόνος πρόσβασης 
συμμετεχόντων στις 

προσφορές
Δύο (2)  εργάσιμες  ημέρες  από την  ημερομηνία  αποσφράγισης  των 
προσφορών.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τεχνική Προσφορά

Οικονομική Προσφορά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, συμπληρωμένη σύμφωνα με το 
Παράρτημα Γ΄.

o Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση του παραρτήματος Γ΄.

o Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι εντός των 
τελευταίων  τριάντα  ημερολογιακών  ημερών  προ  της 
καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  των  προσφορών  (δεν 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).

o Για  τις  περιπτώσεις  (γ)  και  (δ),  την  υπεύθυνη  δήλωση 
υποβάλλουν :

 οι  διαχειριστές  στις  περιπτώσεις  των  εταιρειών 
περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  των  προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)

 ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)

 ο  Πρόεδρος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  για  τους 
Συνεταιρισμούς.

 ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού 
προσώπου.

 Κάθε  μέλος  σε  περίπτωση  ένωσης  προμηθευτών  ή 
κοινοπραξίας.

2. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης όπου απαιτούνται.
o ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεις ή καταστατικό και 
τροποποιήσεις – τελευταίο ΦΕΚ εκπροσώπησης
o εξουσιοδότηση υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου
3. Παραστατικό  εκπροσώπησης,  αν  οι  οικονομικοί  φορείς 

συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1. Περιλαμβάνει  τα  τεχνικά  στοιχεία  της  προσφοράς  που 
καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις της υπηρεσίας, σύμφωνα με 
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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)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

δέσμευση  για  τους  συμμετέχοντες  και  συμπληρώνεται 
αναλόγως.

Γλώσσα Εγγράφων Ελληνική

Νόμισμα Ευρώ (€)

Διενέργεια Διαγωνισμού 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 
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 
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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.

Προσφορά
Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για το  σύνολο ή 
μέρος  (με  αναλυση  της  προσφορας) ,αλλά  υποχρεωτικά  για  το 
σύνολο της ποσότητας ανά είδος.

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
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΜΕΡΟΣ Β: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

[ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ]

ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (Μ.Τ.Ν.)» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ 

•  Οι  συμμετέχοντες  στον  διαγωνισμό  πρέπει  να  δηλώσουν  στην  τεχνική  τους  προσφορά  το  εργοστάσιο 
κατασκευής των προϊόντων καθώς και  τον τόπο εγκατάστασής του.  Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει  να 
διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ISO 13485, αντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού του οποίου 
και θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά. 

•  Τα  προσφερόμενα  προϊόντα  πρέπει  να  είναι  πιστοποιημένα από  κοινοποιημένο  οργανισμό  που  βρίσκεται 
εγκαταστημένος και λειτουργεί  νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την  
συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ.  
Β/02-10-09).  Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που υπάγονται στη ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648, (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 
του  Συμβουλίου  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  που  αφορά  τα  Ιατροτεχνολογικά  Προϊόντα»  τόσο  κατά  τη  φάση 
σύνταξης της διακήρυξης, όσο και κατά τη φάση σύναψης της αντίστοιχης σύμβασης, πρέπει να διασφαλίζεται με  
τη διατύπωση κάθε φορά των ανάλογων ενδεικνυομένων όρων, ότι τα εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα 
είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της σχετικής ΚΥΑ κατά το χρόνο παράδοσης τους, είτε πρόκειται για παράδοση 
εντός των συμβατικών προθεσμιών , είτε για εκπρόθεσμη , ώστε τα προϊόντα αυτά να φέρουν οπωσδήποτε την 
προβλεπόμενη από τη σχετική ( β ) ΚΥΑ σήμανση CE .

• Οι προμηθεύτριες εταιρείες θα πρέπει στις προσφορές τους να δηλώνουν ότι  συμμορφώνονται με την ΚΥΑ 
ΔΥ8δ/ΓΠ/1348/2004  «Αρχές  και  κατευθυντήριες  γραμμές  ορθής  πρακτικής  διανομής  ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 • Η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις 
προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει 
γίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων 
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  οδηγίας  93/42/ΕΟΚ,  (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.  130648  -  ΦΕΚ  2198/τευχ.  Β/02-10-09). 
Προσφορές προϊόντων που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος  
της  συσκευασίας  τους,  από  τρίτους,  ακόμη  και  εάν  οι  τρίτοι  αυτοί  διαθέτουν  την  ιδιότητα  του  διανομέα,  
εισαγωγέα ή  εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου,  απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες.  Τυχόν  παράβαση  του  όρου 
αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.
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•  Σε  περίπτωση  προσφοράς  προϊόντος  που  κατασκευάζεται  σε  χώρα  εκτός  Ε.Ε.,  δήλωση  στην  οποία  να 
αναφέρεται  σε  ποια  (ες)  αγορά  (ες)  κράτους  μέλους  κυκλοφορεί  το  προσφερόμενο  προϊόν  και  η  οποία  να 
συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι, η εισαγωγή και διάθεση του προϊόντος  
στα κράτη μέλη της Ε.Ε. επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς καθώς και πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία 
σχετικά με τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, είτε από τον ίδιο είτε από τον κατασκευαστή. 

• Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων. 

•  Στην  ετικέτα  /  συσκευασία  πρέπει  να  αναγράφονται  με  ευκρινή  και  ευανάγνωστο  τρόπο  τουλάχιστον  τα 
παρακάτω στοιχεία: i. το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο 
κατασκευαστής  δεν  έχει  έδρα  σε  χώρα  της  ευρωπαϊκής  ένωσης,  η  ετικέτα  ή  η  συσκευασία  πρέπει  να  
περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. ii. ο κωδικός της 
παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT) v. η ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και  
ασφαλούς χρήσης, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα vi. η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση. 
Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων. 

• Στα επίσημα ενημερωτικά φυλλάδια “prospectus” των κατασκευαστικών οίκων, τα οποία θα συνυποβάλλονται  
υποχρεωτικά, θα πρέπει να αναφέρονται οι επιδόσεις των φίλτρων σε μετρήσεις IN VITRO της κάθαρσης ουρίας,  
κρεατινίνης,  φωσφόρου και βιταμίνης B12, με αναφερόμενες συγκεκριμένες ροές αίματος και διαλύματος και 
συγκεκριμένη  διαμεμβρανική  πίεση  (TMP).  Τα  υπόλοιπα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  των  φίλτρων  θα  πρέπει  να 
αναφέρονται  στο  είδος,  την  επιφάνεια και  το  πάχος  της  μεμβράνης,  στον  όγκο  πλήρωσης,  στον  συντελεστή 
υπερδιήθησης (Kuf). 

• Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακή εξέταση όλων των 
παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή όσο και κατά τη διάρκεια χρήσης. 

• Κάθε φίλτρο θα συνοδεύεται, υποχρεωτικά, από αρτηριακή και φλεβική γραμμή, κατάλληλη για τα μηχανήματα 
αιμοκάθαρσης  κάθε  Μονάδας  Τεχνητού  Νεφρού.  Επισημαίνεται  ότι,  οι  προσφερόμενες  τιμές  για  τα  φίλτρα 
αιμοκάθαρσης περιλαμβάνουν και την αξία της αρτηριακής και φλεβικής γραμμής. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ 

1. Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν σε φίλτρα τεχνητού νεφρού κατάλληλα για κλασική 
αιμοκάθαρση και παραλλαγές της κλασικής αιμοκάθαρσης: 

• Αιμοκάθαρση υψηλής ροής (High flux), 

• Αιμοδιήθηση (Hemofiltration), 

• Αιμοδιαδιήθηση (Hemodiafiltration), 

• Βιοδιήθηση Ελεύθερη οξεικών (Acetate Free Biofiltration), 

συνοδευόμενα από αρτηριακή και φλεβική γραμμή. 
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2. Τα ζητούμενα φίλτρα ανήκουν στις κατηγορίες Α2, Β2, ανάλογα με τον συντελεστή υπερδιήθησης (Kuf), το είδος 
και την επιφάνεια της μεμβράνης, ως εξής: 

Στην κατηγορία Α2 υπάγονται τα φίλτρα που έχουν IN VITRO Kuf > 20 ml/mmHg/h/1.0 m2 , συνθετικές μεμβράνες 
(όπως high-flux polysulfone, polyacrylonitrile, polyethersulfone κ.α.) και επιφάνεια μεμβράνης ≥ 1,5 m2. 

Στην κατηγορία B2 υπάγονται τα φίλτρα που έχουν IN VITRO Kuf ≤ 20 ml/mmHg/h/1.0 m2 , συνθετικές μεμβράνες 
(όπως low-flux polysulfone, PMMA, κ.α.) και επιφάνεια μεμβράνης ≥ 1,5 m2. 

Οι ζητούμενες κατηγορίες-ποσότητες είναι:

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (*) ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

Α.2 ΦΙΛΤΡΑ ΙΝ VITRO 
Kuf>20ml/mmHg/h/1.0
m², συνθετικές 
μεμβράνες high flux και 
επιφάνεια 
μεμβράνης≥1,5 m² 

ΤΕΜΑΧΙΟ 325 7.735,00 8.740,550

B.2 ΦΙΛΤΡΑ ΙΝ VITRO 
Kuf≤20ml/mmHg/h/1.0
m², συνθετικές 
μεμβράνες low flux και 
επιφάνεια 
μεμβράνης≥1,5 m² 

ΤΕΜΑΧΙΟ 625 11,812,50 13.348,125

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

950 22.088,675

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ Α2
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Είδος 
μεμβράνης 

φίλτρου

Επιφάνεια 
μεμβράνης 
φίλτρου σε 

m²

KUF/ 
m² < 
ή > 
των 

20ml
/h.m
mHg

Είδος 
αποστείρωσης

Συνοδές 
γραμμές 

για 
μηχάνημα 

ΤΝ 
(αποστειρ
ωμένες με 
κτινοβολία 

ή ατμό)

ΠΑΡΑΤΗΡ
ΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1
polyester 
polymer alloy 
(PEPA)

1,8-2,2 > 20 
e-beam 

ή  γ-ακτινοβολία 
ή ατμοκλιβανισμός

GAMBRO 
AK-200

A2 100
100Χ 23,8=2.380,00

2 polynephron 1,8-2,2 > 20
e-beam 

ή  γ-ακτινοβολία 
ή ατμοκλιβανισμός

GAMBRO 
AK-200

A2 75
75Χ 23,8=1785,00

4 polynephron 2,3-2,5 > 20
e-beam 

ή  γ-ακτινοβολία 
ή ατμοκλιβανισμός

GAMBRO 
AK-200

A2 25
25Χ 23,8=595,00

5 helixone 1,8-2,2 > 20 
e-beam 

ή  γ-ακτινοβολία 
ή ατμοκλιβανισμός

GAMBRO 
AK-200

A2 100
100Χ 23,8=2.380,00

6 polyamix 1,8-2,2 > 20 
e-beam 

ή  γ-ακτινοβολία 
ή ατμοκλιβανισμός

GAMBRO 
AK-200

A2 25
25Χ 23,8=595,00

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ Β2

7 polynephron 1,8-2,2 < 20
e-beam 

ή  γ-ακτινοβολία 
ή ατμοκλιβανισμός

GAMBRO 
AK-200

B2 100
100Χ18,9=1.890,00

8 polyamix 1,8-2,2 < 20
e-beam 

ή  γ-ακτινοβολία 
ή ατμοκλιβανισμός

GAMBRO 
AK-200

B2 50
50Χ18,9=945,00

9 helixone 1,8-2,2 < 20
e-beam 

ή  γ-ακτινοβολία 
ή ατμοκλιβανισμός

GAMBRO 
AK-200

B2 100
100Χ18,9=1.890,00

10 rexbrane 1,8-2,2 < 20
e-beam 

ή  γ-ακτινοβολία 
ή ατμοκλιβανισμός

GAMBRO 
AK-200

B2 75
75Χ18,9=1417.50

12 polysulfone 1,5-1,8 < 20 
e-beam 

ή  γ-ακτινοβολία 
ή ατμοκλιβανισμός

GAMBRO 
AK-200

B2 100
100Χ18,9=1.890,00

13 purema 1,5-1,8 < 20
e-beam 

ή  γ-ακτινοβολία 
ή ατμοκλιβανισμός

GAMBRO 
AK-200

Β2 200
200Χ18,9=3.780,00

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Οι  οικονομικές  προσφορές  πρέπει  να  έχουν  σαν  βάση  τη  χαμηλότερη  τιμή  της  εγχώριας  αγοράς  όπως 

καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010.

• Προσφορές  που  αναγράφουν  τιμές  πάνω  από  το  παρατηρητήριο  του  άρθρου  24  του  ν.  3846/2010  θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

• Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από την προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά είδος θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.

• Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

Ο Διοικητής 
του Γ.Ν.Ηλείας

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): Γ.Ν.ΗΛΕΊΑΣ –ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και 
Επώνυμο 
Πατέρα: 

Όνομα και 
Επώνυμο 
Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας:

Τηλ:

Ημερ/νια 
έκδοσης 
Ταυτότητας :

Τόπος 
Κατοικίας:

Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. 
Τηλεομοιοτύπο
υ (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς μου:
α)  έλαβα  γνώση  και  αποδέχομαι  πλήρως  και  ανεπιφυλάκτως  όλους  τους  όρους  των 
τεχνικών προδιαγραφών και της διακήρυξης ………………………….
β) Έχω εκπληρώσει τις  υποχρεώσεις  μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) προς στους φορείς που είμαι υπόχρεος 
και στην πληρωμή φόρων και τελών.
γ) Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για i) Συμμετοχή σε 
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εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (EE L 300 της 11.11.2008 σ.42), ii) Δωροδοκία, όπως αυτή 
ορίζεται,  στο άρθρο 3 της σύμβασης περί  καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 
(EE 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 (EE L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως 
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο της χώρας εγκατάστασής μου, iii) 
Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 
48),  η  οποία  κυρώθηκε  με  το  ν.2803/2000  (Α΄  48),  iv)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή 
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, 
στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  2002/475/ΔΕΥ του  Συμβουλίου  της  13ης 
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,  όπως ορίζονται  στο 
άρθρο  4  αυτής,  v)  Νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή 
χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  όπως  αυτές  ορίζονται  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), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 
ανθρώπων,  όπως  ορίζονται  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, 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 (Α΄ 215).
δ) δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και  διαγωγής,  ή για κάποιο από τα 
αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
ε)  δεν  τελώ  σε  αποκλεισμό  από  διαγωνισμούς  με  βάση  αμετάκλητη  απόφαση  του 
Υπουργού Ανάπτυξης.
στ)  δεν  τελώ  σε  πτώχευση,  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής  εκκαθάρισης,  ή  υπό 
αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό,  αναστολή  επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων  ή  οποιαδήποτε  άλλη  παρόμοια  διαδικασία  προβλεπόμενη  από  τις 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή σε εθνικές διατάξεις νόμου.
ζ)  είμαι  εγγεγραμμένος  στο  οικείο  Επιμελητήριο  και  το  ειδικό  επάγγελμά  μου  είναι 
………………………………..   με πιστοποίηση του αρμόδιου φορέα.
η)  κατέχω  τις  απαραίτητες  άδειες  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  για  την  πώληση  των 
σχετικών υλικών και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, καθώς και το κατάλληλα 
εξειδικευμένο προσωπικό για την πραγματοποίηση των εργασιών.
θ)  έλαβα  υπόψη  τις  υποχρεώσεις  σχετικά  με  τις  διατάξεις  περί  προστασίας  του 
περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να 
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εκτελεσθεί η σύμβαση.
ι)  είμαι  σε  θέση,  εφόσον  μου  ζητηθεί  και  χωρίς  καθυστέρηση,  να  παράσχω  κάθε 
δικαιολογητικό  ή  έγγραφο  που  αποδεικνύει  τις  πληροφορίες  και  δηλώσεις  που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωσή μου . (4)

Ημερομηνία:       /        /           
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, 
που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με 
έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. 
Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 
μέχρι 10 ετών.
(4)  Σε  περίπτωση  ανεπάρκειας  χώρου  η  δήλωση  συνεχίζεται  στην  πίσω  όψη  της  και 
υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στοιχεία οικονομικού φορέα

-Επωνυμία…………………………………………….

-ΑΦΜ…………………………………………………

-ΔΟΥ………………………………………………….

-Διεύθυνση……………………………………………

-Τηλ…………………………………………………...

-FAX..………………………………………………...

-Email..………………………………………………..

Ημερομηνία..…./.…../…….             

Προς : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ

Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ

Σας  υποβάλουμε  την  οικονομική  μας  προσφορά  για  τη  διακήρυξη  ………….  για 
……………………………………, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (*) ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Π.Τ  ΤΗΣ ΕΠΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Σ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

Α.2 ΦΙΛΤΡΑ ΙΝ 
VITRO 
Kuf>20ml/mm
Hg/h/1.0m², 
συνθετικές 
μεμβράνες 
high flux και 
επιφάνεια 
μεμβράνης≥1,5 
m² 

ΤΕΜΑΧΙΟ 325

B.2 ΦΙΛΤΡΑ ΙΝ 
VITRO 
Kuf≤20ml/mm
Hg/h/1.0m², 
συνθετικές 
μεμβράνες low 

ΤΕΜΑΧΙΟ 625
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flux και 
επιφάνεια 
μεμβράνης≥1,5 
m² 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

950

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.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ονομασία 
Τράπεζας:______________________________________________________ 
Κατάστημα:______________________________________________ 
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________ 
Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
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 ……………  
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     …………… 
συνολικής αξίας ……………………….σύμφωνα με τη με αριθμό   ……………….  διακήρυξή 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) 
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