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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΓIA 

 
«ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ BACK-EYE» 

(CPV 33141324-7) 

 

 

προϋπολογισµού 2.257,74 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ

για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου 

διάρκειας έξι (6) µηνών 

 

ήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις: 
1. Του Ν.3580/2007  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
2. Του Ν.3867/2010  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
3. Του Ν.2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων» (ΦΕΚ Α΄/19/95), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  
4. Του Ν. 2363/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  
5. Του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ Α΄/150/2007) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  
6. Την υπ. Αριθ. 35130/739/09/08/2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1291 Β’/11-
08/2010) παρ. 4 εδάφιο 1 περίπτωση α.  
7. Του Π.∆. 113/2010. 
8. Του Π.∆ 166/2003. 
9. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ A 74-26.03.2014) ∆ιοικητικές Απλουστεύσεις 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου 
Τοµέα Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις 
10. Του Ν.4052/2012 άρθρο 14 «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ» 
11. Του Ν.4281/08-08-2014 ΦΕΚ 160 
12. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/26-03-2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – 
Καταργήσεις και συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π∆ 318/1992 και λοιπές 
ρυθµίσεις», άρθρο 1. 
13. Τα άρθρα 157 & 201 του Ν.4281/2014(ΦΕΚ Α 160/08.08.2014), «(Μέτρα 
στήριξης και     ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα 
Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις)» 
14.Την 23η/31-05-2016 απόφαση του ∆.Σ. του Γ.Ν. Ηλείας  έγκρισης 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια «ΒΕΛΟΝΕΣ 
ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» για τις ανάγκες της Ν. Μ. Πύργου (CPV 33141324-7) 
15. Την υπ’αριθµ. 11489/30.05.2016  Αναφορά της Μ.Τ.Ν. της Ν.Μ. Πύργου για  
την προµήθεια βελονών  Ν0 16 µε Back-eye αιµοκάθαρσης για τις ανάγκες της 
ΜΤΝ, 

16. Την ∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού της ΕΠΥ Νο 6/2010 για την 
προµήθεια «ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ(CPV 33141324-7)» 
 
Το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας καλεί σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  
κάθε ενδιαφερόµενο,  µε υποβολή οικονοµικοτεχνικών  προσφορών, για 
«ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (CPV 33141324-7)», µε κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαµηλότερη τιµή. 
 

Α/Α ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙ∆ΟΣ Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Εκτιµώµενος Προϋπολογισµός µε 

ΦΠΑ 

 

 
Βελόνες Τεχνητού Νεφρού Νο 

16 µε Back-eye (για 
αιµοκάθαρση) 

 
 
 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
 

6.000 
1.998,00€ 

+13% ΦΠΑ 
=2.257,74€ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο προϋπολογισµός για «ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ», ανέρχεται στο ποσό 
των 2.257,74 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. για χρονική διάρκεια έξι (6) 
µηνών. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν σταλεί σε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την 
Πέµπτη  16/06/2016 και ώρα 14:00 µ.µ. στην Γραµµατεία του Νοσοκοµείου. 
 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στην εισαγωγή της 
παρούσης. 
 
ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ  
Ενστάσεις–προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία 
που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.∆.  118/07 (Φ.Ε.Κ.150/Α/10-07-07), 
ως και το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/ 8-9-97) αντίστοιχα. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
Η παρούσα Πρόσκληση στάλθηκε για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. 
Ηλείας και καταχωρήθηκε στο ∆ιαύγεια και ΚΗΜ∆ΗΣ. 
  
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ  
 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τη ∆ιακήρυξη της 
Πρόσκλησης από τo Γραφείο Προµηθειών του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας 
Ν.Μ. Πύργου,  οδός Ε.Ο. Πύργου –Πατρών/Περιοχή Συντριάδα–27100-ΠΥΡΓΟΣ  
καθηµερινά, 08:00 π.µ. - 14:00 µ.µ.  
 Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Πρόσκλησης διαπιστώσουν ότι το 
παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύµφωνα µε τον πίνακα 
περιεχοµένων και τον αριθµό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την 
Υπηρεσία ∆ιενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας 
του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος 
αντιγράφου της Πρόσκλησης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους 
συµπληρωµατικές πληροφορίες  σχετικές µε όρους της Πρόσκλησης,  αυτές 
παρέχονται το αργότερο  µέχρι την παραµονή της εκπνοής της ως άνω 
προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους 
ενδιαφερόµενους οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται 
το  αργότερο  µέχρι την παραµονή πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του 
άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.∆.118/2007.  
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της  Αναθέτουσας Αρχής.  
 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν: 
1. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή 
συνεταιρισµοί, εφόσον ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική 
δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της παρούσας προµήθειας. 
2. Ενώσεις προµηθευτών. 
3. Κοινοπραξίες προµηθευτών. 
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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να καταθέσουν, µαζί µε την προσφορά του, τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά:  
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν νοµικοί 
περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησης, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα και δεν έχουν εποµένως κηρυχθεί έκπτωτοι, ή 
αποκλειστεί από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή Α.Ε. του 
∆ηµόσιου τοµέα, ή αποκλειστεί από διαγωνισµούς για υπηρεσίες ή προµήθειες 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων 
Υπουργείων, ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση 
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση 
τόσο των συµβατικών τους υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών τους εν 
γένει προς το ∆ηµόσιο Τοµέα, ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς 
δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. 
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 
α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. 
β) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς, 
-δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας (ούτε και για  
(α). συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου,  
(β). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, (γ). απάτη, κατά την έννοια του 
άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (δ). νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες) ή για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας 
και της δόλιας χρεοκοπίας, 
-δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε και σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης, 
-είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 
τους υποχρεώσεις, 
-είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους, 
-δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 
ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν 
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 
ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 
 
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι, αποδέχονται πλήρως τους 
όρους της παρούσας και παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης τους 
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σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής για αναβολή, 
ακύρωση -µαταίωση του εν λόγω διαγωνισµού. 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόµενοι 
υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή µε 
ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τους, είτε αποστέλλοντας την 
ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στην 
Γραµµατεία του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας.  
∆εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από 
καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν 
έφθασαν στο Νοσοκοµείο έγκαιρα.  
Το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη 
παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη 
συνοδεύουν. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές κατατίθενται, µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο σε δύο (2) 
αντίγραφα, που πρέπει να περιλαµβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα 
πρόσκληση.  
Ο ενιαίας σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΓΙΑ : 
«ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ME BACK-EYE» (CPV 33141324-79) 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ-Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  12287/08-06-2016 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 17/06/2016 ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 12:00 π.µ 
 
Ο φάκελος αναγράφει την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ 
και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του διαγωνιζόµενου, τον τίτλο 
του διαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου.  
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα 
συνηµµένα έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι στην 
Αγγλική γλώσσα. Όλα τα έγγραφα που κατατίθενται πρέπει να είναι 
πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα, σύµφωνα µε τα ισχύοντα, τα δε 
ξενόγλωσσα έγγραφα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, επιστολές) πρέπει να είναι 
και νοµίµως µεταφρασµένα.  
Μέσα στο φάκελο τοποθετούνται σε ξεχωριστούς σφραγισµένους φακέλους, 
οι οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όλα τα σχετικά µε την 
προσφορά στοιχεία καθώς και το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο (δισκέτα ή 
CD) και ειδικότερα τα εξής: 
 
1. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ µε την ένδειξη τα ζητούµενα «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» της 
προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».  
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2.ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µε τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς.  
ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε 
την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Το περιεχόµενο της τεχνικής 
προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική µορφή (CD ή  DVD),  το οποίο 
θα περιλαµβάνεται  στον  σφραγισµένο  φάκελο  της τεχνικής προσφοράς. 
Μόνη  εξαίρεση  αποτελούν  τα  συνοδευτικά φυλλάδια ( prospectus, 
συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού/λογισµικού κλπ.) τα 
οποία µπορεί να υποβληθούν µόνον εντύπως εφόσον υπάρχει τεκµηριωµένη 
αδυναµία υποβολής τους σε ηλεκτρονική µορφή. 
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει πλήρη τεχνική 
περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραποµπή (ανά 
κεφάλαιο και παράγραφο) µε τις τεχνικές προδιαγραφές ώστε να επιτυγχάνεται 
αντικειµενική αξιολόγηση. 
Το προσφερόµενο προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από την πιστοποίηση 
κατά CE βάση της ΚΥΑ ∆Υ7/2480/1994 και 93/42/ΕΟΚ για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα, η δε εταιρεία που διαθέτει το προϊόν θα πρέπει να διαθέτει 
πιστοποιητικό εφαρµογής του συστήµατος ποιότητας  ΕΝ ΙS0 9001:2000, ενώ η 
εταιρεία που το κατασκευάζει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 13485: 2003, 
συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών πιστοποιητικών εντός του Φακέλου 
Τεχνικής Προσφοράς επί ποινή αποκλεισµού σε περίπτωση ελλείψεώς των. 
Στον ίδιο φάκελο της τεχνικής προσφοράς τοποθετείται και CD µε την τεχνική 
προσφορά η οποία θα περιέχει τα στοιχεία της προσφοράς, κατάλληλα 
συσκευασµένη προς αποφυγή φθορά της. 
Τα κατατιθέµενα prospectus, τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές, πρέπει να είναι 
πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα (σύµφωνα µε τα ισχύοντα)  του 
µητρικού κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις από επίσηµες τοποθεσίες του 
κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων 
πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα 
υποβληθέντα στοιχεία. 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Επισηµαίνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει αναλυτικά τη 
συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων σε σχέση µε τις αντίστοιχες 
προδιαγραφές της πρόσκλησης. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, ένσταση-προσφυγή 
κατά της πρόσκλησης ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση-προσφυγή, 
θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
πρόσκλησης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο 
τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους όρους της πρόσκλησης. 
 
3.ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου 
τοποθετείται η οικονοµική προσφορά σε δύο αντίγραφα, και θα περιέχει τα 
οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό 
Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το προς ανάθεση έργο και θα 
βαρύνει το φορέα, καθώς και την ισχύ της προσφοράς. 
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TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) τοποθετούνται σε 
χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την 
ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Οι πίνακες της οικονοµικής 
προσφοράς θα υποβληθούν και σε ηλεκτρονική  µορφή (CD ή DVD), το 
οποίο θα περιλαµβάνεται στον σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής 
προσφοράς.  
Η προσφερόµενη τιµή θα πρέπει να εναρµονίζεται µε αυτή του 
Παρατηρητηρίου τιµών όπως αυτή καταγράφηκε κατά την τελευταία ηµέρα της 
προθεσµίας υποβολής  προσφορών  (Ν.4052/2013 άρθρο 14 παρ. 7) 
Σε περίπτωση που τα προσφερόµενα δεν περιλαµβάνονται στο 
παρατηρητήριο τιµών της Ε.Π.Υ., οι υποψήφιοι θα πρέπει να το δηλώνουν 
στην προσφορά τους µε Υπεύθυνη ∆ήλωση.  
 
Στο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς τοποθετείται και CD µε την οικονοµική 
προσφορά, κατάλληλα συσκευασµένη προς αποφυγή φθοράς της.  
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται. 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για 
120 ηµέρες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής 
τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί 
από το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας  πριν από τη λήξη της, για διάστηµα 120 
ηµερών (άρθρο 13, παρ. 1, Π∆ 118/07). 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

• Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, όπως 

αναλυτικά φαίνεται στο ΜΕΡΟΣ Β «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ–ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»  
της παρούσης, για όσες προσφορές κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές  και είναι 
σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της Πρόσκλησης.  
• Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές τελικός 
προµηθευτής επιλέγεται ο µειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, 
αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες ή ισοδύναµες 
προσφορές (Π∆ 118/2007 Άρθρο 21 παρ. β).  
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 51 του Π.∆. 60/2007 
καθώς και στο άρθρο 20 του Π.∆. 118/07.  
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του υπό ανάθεση έργου, όπως 
αναλυτικά φαίνεται στο ΜΕΡΟΣ Β της παρούσης. 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
• Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης του διαγωνισµού, προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που 
υπέβαλλαν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν , σε 
πρακτικό , ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που 
έχουν υποβληθεί, υπογράφει και σφραγίζει αυτό και το διαβιβάζει στην 
Υπηρεσία ∆ιενέργειας.  
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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• Μετά την παραπάνω διαδικασία θα γίνει αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί, κατά τον έλεγχο και 
την αξιολόγηση των δικαιολογητικών.  
• Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα διαβιβάσει 

στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας το πρακτικό της και το ∆.Σ του Νοσοκοµείου  
αποφαίνεται σχετικά και ακολουθεί γνωστοποίηση της απόφασης τεχνικής 
αξιολόγησης στους υποψήφιους προµηθευτές.  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Οι οικονοµικές προσφορές θα αποσφραγισθούν µετά την έκδοση της 
απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από την 
Αναθέτουσα Αρχή.  
• Η ηµεροµηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονοµικές 
προσφορές θα γνωστοποιηθεί, µε απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί το 
διαγωνισµό, που θα σταλεί µε φαξ στους προσφέροντες των οποίων οι 
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. 
• Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν 

κρίθηκαν αποδεκτές, κατά το προηγούµενο στάδιο επιστρέφονται από την 
Υπηρεσία ∆ιενέργειας στους προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.  
• Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στο 

Χώρο ∆ιενέργειας, την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική 
απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, ενώπιον των τυχόν 
παρισταµένων εκπροσώπων των υποψηφίων προµηθευτών των οποίων οι 
οικονοµικές προσφορές θα αποσφραγισθούν.  
• Για τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης των 

Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού θα ελέγξει το περιεχόµενο των οικονοµικών 
προσφορών,  προκειµένου να διαπιστώσει τον βαθµό στον οποίο 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης.  
• Σε περίπτωση που η οικονοµική προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή, θα 
ζητείται από τον υποψήφιο προµηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης 
της οικονοµικής του προσφοράς,  σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 
52 του Π∆ 60/2007. Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα κατατάξει τις 
προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά. Η Επιτροπή 
Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων της ∆ιαγωνισµού, διαβιβάζει το πρακτικό 
της στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας, η οποία αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά 
της γνωστοποιείται στους υποψήφιους προµηθευτές η απόφασή της.  
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
Οι προτάσεις των υποψηφίων θα αξιολογηθούν από το Νοσοκοµείο. 
Η αξιολόγηση των προσφορών, µπορεί να πραγµατοποιηθεί ενιαία, χωρίς 
διάκριση σταδίων  φάσεων (Αξιολόγηση ∆ικαιολογητικών, Αξιολόγηση 
Τεχνικής Προσφοράς και Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς), εφόσον οι 
συµµετέχουσες εταιρείες πληρούν τα δικαιολογητικά και τις τεχνικές 
προδιαγραφές ώστε να γίνει η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών 
τους.  

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
Ότι ισχύει στο Π.∆. 118/2007. 
Το Γενικό  Νοσοκοµείο Ηλείας διατηρεί το δικαίωµα κατά την διακριτική του 
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ευχέρεια σε κάθε στάδιο, να διαφοροποιήσει την παρούσα διαδικασία και / ή 
το χρονοδιάγραµµα αυτής και / ή να αιτηθεί κάθε συµπληρωµατική 
πληροφορία ή έγγραφο χρειάζεται, από κάθε ενδιαφερόµενο. 
Το Γενικό  Νοσοκοµείο Ηλείας  διατηρεί το δικαίωµα να µην κατακυρώσει το 
αποτέλεσµα της διαγωνιστικής διαδικασίας, να αιτηθεί βελτίωση της 
προσφοράς του επικρατέστερου Αναδόχου, να µαταιώσει οριστικά τη 
διαδικασία, ή να την επαναλάβει, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση του 
αναδόχου και των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν µέρος . 
Το Νοσοκοµείο δύναται να λύει τη σύµβαση οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της 
ισχύος της εφόσον έχει υπογράφει σύµβαση προµήθειας για τα ίδια είδη ή 
ρυθµιστεί διαφορετικά από την ΕΠΥ ή την 6Η Υ.ΠΕ. χωρίς οιοδήποτε δικαίωµα 
αποζηµίωσης ή άλλης αξίωσης από τον προµηθευτή. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 Η πληρωµή θα γίνεται για το 100% της κάθε τµηµατικής αξίας, εντός χρονικού 
διαστήµατος εξήντα (60) ηµερών, από την ηµεροµηνία υπογραφής των 
σχετικών πρωτοκόλλων. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά 
στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.∆.118/07. 
Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την 
αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου 
πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στον Ν.4152/2013 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει 
τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η 
υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας 
εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ 
της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής και σύµφωνα µε το Ν. 4152/2013  (ΦΕΚ Α 107/9-5-2013), 
περί διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών. 
Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις που ισχύουν ή θα 
επιβληθούν, τα έξοδα συσκευασίας, µεταφοράς και εκφόρτωσης τούτων στον 
τόπο προορισµού των και κάθε δαπάνη απαιτούµενη για ολοκλήρωση της 
προµήθειάς τους πλην του αναλογούντα Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το 
Νοσοκοµείο.  

Κατά την πληρωµή του τιµήµατος παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το 
άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήµατος. 
Ο Φ.Π.Α βαρύνει το κάθε Νοσοκοµείο 
 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη πρόσκληση εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, σε 
άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συµφωνία ∆ηµοσίων  Συµβάσεων  του  Παγκόσµιου  Οργανισµού  Εµπορίου,  
η  οποία  κυρώθηκε  µε  το  νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την 
νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. Εγγυήσεις που εκδίδονται 
σε  άλλο  κράτος  εκτός της Ελλάδας, θα  συνοδεύονται υποχρεωτικά  από  
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
Οι εγγυήσεις πρέπει να συνταχθούν σύµφωνα µε τα αντίστοιχα υποδείγµατα 
του Παραρτήµατος Ι της παρούσας. 
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Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυήσεις 
περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 
των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 
Κατά τα λοιπά, σχετικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 
25 του Κ.Π.∆.(118/07). 
 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
∆εν απαιτείται. 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο ανάδοχος  είναι  υποχρεωµένος,  το  αργότερο  κατά  την  υπογραφή  της  

σύµβασης,  να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της 

οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό σύµφωνο µε την κείµενη νοµοθεσία, του 

συνολικού συµβατικού τιµήµατος του τµήµατος που θα αναλάβει, µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική 
(ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή   του   Έργου   και   ύστερα   από   την   
εκκαθάριση   τυχόν   απαιτήσεων   από   τους   δύο συµβαλλοµένους. Σε 
περίπτωση  που  η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, τµηµατικά, 
η εγγύηση αποδεσµεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία 
του µέρους της ποσότητας που  παραλήφθηκε  οριστικά.  Επισηµαίνεται  ότι  
ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγυητικής  επιστολής  καλής εκτέλεσης της προς 
υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει 
µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός 
αρνηθεί να υπογράψει εµπρόθεσµα τη  σύµβαση ή  να καταθέσει Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν τεύχος, ή 
να εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που 
απορρέει από τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος, 
οπότε η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ηµοσίου. 
Στην περίπτωση αυτή ο συγκεκριµένος διαγωνιζόµενος βαρύνεται και µε τα 
έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισµού και γίνεται καταλογισµός σε  βάρος 
του αρνηθέντος να υπογράψει υποψηφίου, της οικονοµικής διαφοράς που 
τυχόν προκύπτει εάν τελικά η αναθέτουσα αρχή προκρίνει αυτή τη λύση. 
 
   
 
                                                                             Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 

                                                                   α.α. 
 
 
 
 

                                                                        ∆ρ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ MD 
                                                                           ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 

 «ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ BACK-EYE» 
 

Τα προς προµήθεια είδη  πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω προδιαγραφές 

σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού της ΕΠΥ Νο 6/2010: 

 
 

 
BACK-EYE  
 
1. Το µεταλλικό τµήµα της βελόνας να είναι επικαλυµµένο µε αδρανές υλικό, 
σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Φαρµακοποιία.  

2. Να διαθέτουν σφιγκτήρα (κλιπ) για τη δυνητική διακοπή της αιµατικής ροής, 
κατά τη φλεβοκέντηση.  

3. Να διαθέτουν περιστρεφόµενη πεταλούδα.  

4. Να έχουν διάµετρο βελόνας από 14-18G.  

5. Το πάχος του τοιχώµατος της βελόνας να µην υπερβαίνει τα εκατό (100) 
Microns.  

6. Το µήκος της βελόνας να είναι τουλάχιστον 25 mm.  

7. Το µήκος του σωλήνα να είναι τουλάχιστον 150 ΜΜ.  

8. Τα προϊόντα να φέρουν σήµανση CE, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε 
ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία.  

9. Να ακολουθείται το ∆ιεθνές πρότυπο ISO 9626:1991 ή νεώτερη έκδοση αυτού 
σε περίπτωση αντικατάστασής του. 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ  

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

1  Το µεταλλικό τµήµα της 
βελόνας να είναι 
επικαλυµµένο µε 
αδρανές υλικό, 
σύµφωνα µε την 
Ευρωπαϊκή 
Φαρµακοποιία.  

ΝΑΙ    

2  Να διαθέτουν 
σφιγκτήρα (κλιπ) για τη 
δυνητική διακοπή της 
αιµατικής ροής, κατά 
τη φλεβοκέντηση.  

ΝΑΙ    
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                                                                             Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 
                                                                     α.α. 

 
 
 
 

                                                                         ∆ρ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ MD 
                                                                           ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  Να διαθέτουν 
περιστρεφόµενη 
πεταλούδα.  

ΝΑΙ    

4  Να έχουν διάµετρο 
βελόνας από 14-18G.  

ΝΑΙ    

5  Το πάχος του 
τοιχώµατος της 
βελόνας να µην 
υπερβαίνει τα εκατό 
(100) Microns.  

ΝΑΙ    

6  Το µήκος της βελόνας 
να είναι τουλάχιστον 25 
mm.  

ΝΑΙ    

7  Το µήκος του σωλήνα 
να είναι τουλάχιστον 
150 ΜΜ.  

ΝΑΙ    

8  Τα προϊόντα να φέρουν 
σήµανση CE, όπως 
προβλέπεται από την 
εκάστοτε ισχύουσα 
Ελληνική Νοµοθεσία.  

ΝΑΙ    

9  Να ακολουθείται το 
∆ιεθνές πρότυπο ISO 
9626:1991 ή νεώτερη 
έκδοση αυτού σε 
περίπτωση 
αντικατάστασής του.  

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
Ονοµασία  
Τράπεζας:______________________________________________________  
Κατάστηµα:______________________________________________  
(∆/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 «ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ», συνολικής αξίας ………........, 
σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... Πρόσκλησης 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) 
 
 


