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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνςμία

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ”Ν.Π.Δ.Δ.

Σασςδπομική διεύθςνζη
Πόλη
Σασςδπομικόρ Κωδικόρ
Υώπα
Κωδικόρ ΝUTS
Σηλέθωνο
Φαξ
Ηλεκηπονικό Σασςδπομείο
Απμόδιορ για πληποθοπίερ

ΤΦΗΛΑΝΣΟΤ 45-47
ΑΘΗΝΑ
106 76
ΕΛΛΑΔΑ
EL303
213 204 1777
213 204 1838
promithies@evaggelismos-hosp.gr
ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ ΜΗΣΟΠΟΤΛΟ
ΣΗΛ: 2132041777
www.evaggelismos-hosp.gr
www.evaggelismos-hosp.gr

Γενική Διεύθςνζη ζηο διαδίκηςο (URL)
Διεύθςνζη ηος πποθίλ αγοπαζηή ζηο διαδίκηςο
(URL)

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Η Αναθέηοςζα Απσή είναι ηο ΓΝΑ Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ και ανήκει ζηο Τποςπγείο Τγείαρ.
Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α.
Η κύπια δπαζηηπιόηηηα ηηρ Αναθέηοςζαρ Απσήρ είναι η παποσή ςπηπεζιών Τγείαρ.
Εθαπμοζηέο εθνικό δίκαιο είναι ηο Ελληνικό.
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο
α)
Σα έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ είναι διαθέζιμα για ελεύθεπη, πλήπη, άμεζη & δωπεάν
ηλεκηπονική ππόζβαζη μέζω ηηρ διαδικηςακήρ πύληρ www.promitheus.gov.gr ηος
Ε..Η.ΔΗ..
β)
Πεπαιηέπω πληποθοπίερ είναι διαθέζιμερ από ηην πποαναθεπθείζα διεύθςνζη:
www.promitheus.gov.gr

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε
Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιζμόρ θα διεξασθεί με ηην ανοικηή διαδικαζία ηος άπθπος 27 ηος ν. 4412/16.
Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο
Φοπέαρ σπημαηοδόηηζηρ ηηρ παπούζαρ ζύμβαζηρ είναι ηο «ΓΝΑ Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» . Η δαπάνη για ηην εν λόγω ζύμβαζη βαπύνει ηον
Κ.Α.Ε.: 1311, ζσεηική πίζηωζη ηος πποϋπολογιζμού ηος οικονομικού έηοςρ 2020, 2021 ζηο
πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος Ππογπάμμαηορ Ππομηθειών Τπηπεζιών Τγείαρ (ΠΠΤΤ 2020-ΜΕΡΟ 6ο)
ηος Φοπέα.
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ» εκτιμϊμενθσ αξίασ
5.634.831,27 € πλζον ΦΥΑ 789.918,73 €, ιτοι 6.424.750,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΥΑ.
Ψα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Ξοινοφ Οεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) : 33111710-1.
Υροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα, περιςςότερα ι όλα τα είδθ.
Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ μόνο για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ ανά είδοσ.
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ, θ οποία μπορεί να
παρατακεί χρονικά, με μονομερζσ δικαίωμα του ΓΡΑ «Σ ΕΩΑΓΓΕΟΛΧΠΣΧ – ΣΦΚΑΟΠΛΑΨΦΕΛΣ ΑΚΘΡΩΡ –
ΥΣΟΩΞΟΛΡΛΞΘ», ζωσ (3) μινεσ, προσ απορρόφθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ
ςφμβαςθσ (χωρίσ επαφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου).
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ
προςφοράσ, βάςει μόνο τθσ τιμισ.
1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. του ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Σδθγία (ΕΕ) 2016/943 του
Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου..» και τισ τροποποιιςεισ που επζφερε ςτισ
διατάξεισ του ν. 4412/2016.
3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
5. τθσ παρ. Η του Ρ. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»
7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,
8. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,
9. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό
και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
10. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Χ.Φ., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ
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απόφαςθσ των Ωπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το
ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Ωφυπουργοφ Σικονομίασ και Σικονομικϊν με
αρικμ.1108437/2565/ΔΣΧ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ
εταιρίεσ”.
11. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
12. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
13. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, υγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θζματα”,
14. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,
15. του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
16. τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Ωπουργοφ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ
Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»
17. τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Ωπουργοφ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,
18. Ψου Ρ. 3580/2007 «Υρομικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Ωπουργείο Ωγείασ και Ξοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Ξ. Α’ 134 /18-6-2007) όπωσ ιςχφει ςιμερα.
19. Ψου ν.4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Ρομοκεςία τθσ
Σδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Σδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ
(Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Σδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ.»
20. Ψθν υπ. αρ. 2 απόφαςθ τθσ 40θσ Χυνεδρίαςθσ τθσ 12-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΛΑ4690ΩΧ-77Σ) του Δ.Χ του
Ροςοκομείου περί ζγκριςθσ του προγράμματοσ προμθκειϊν –υπθρεςιϊν υγείασ για το
Ροςοκομείο «Σ ΕΩΑΓΓΕΟΛΧΠΣΧ» ζτουσ 2020 (Υ.Υ.Ω.Ω. 2020-Ψμιμα 6ο) προχπολογιηόμενου ποςοφ
10.509.394,99 € με ΦΥΑ. Χθμειϊνεται ότι ςτθν εν λόγω απόφαςθ είχε ςυμπεριλθφκεί και θ
«Υρομικεια Ωλικϊν Αγγειογραφίασ».
21. Ψθν υπ’ αρικμ. 17 Απόφαςθ τθσ 41θσ Χυνεδρίαςθσ τθσ 19-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΗΚ44690ΩΧ-Χ1Β) του
Διοικθτικοφ Χυμβοφλιου του Ροςοκομείου περί ζγκριςθσ τθσ διακιρυξθσ και των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν για τθ διενζργεια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.
22. Ψθν αρικμ. Υρωτ. 52372/25-11-2020 απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 1θσ ΩΥΕ περί ζγκριςθσ ανάλθψθσ
πολυετοφσ υποχρζωςθσ με ΑΔΑ: 630Χ469Θ26-Λ1Ω. (ΞΑΕ 1311).
23. Ψθν αρικμ. 1372/2020 απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ με ΑΔΑ: ΩΧΥΩ4690ΩΧ-ΔΧΨ (ΞΑΕ 1311)
24. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,
κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ,
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 14/01/2021 θμζρα Υζμπτθ και ϊρα
15:00μμ.
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Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.Δ.Θ.Χ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr , τθν 19/01/2021, θμζρα Ψρίτθ και ϊρα 12:00μμ.

1.6 Γεκνζηόηεηα
Α.

Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Υροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 03/12/2020
ςτθν Ωπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (20-610377-001).
Β.

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Ξεντρικό Θλεκτρονικό
Πθτρϊο Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΞΘΠΔΘΧ).
Ψο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα ΕΧΘΔΘΧ ζλαβε Χυςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 102529.
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ρ. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΛΑΩΓΕΛΑ)
Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ
(URL): http://www.evaggelismos-hosp.gr/ ςτθν διαδρομι: Αρχικι/ ΥΦΣΞΘΦΩΕΛΧ/Υροκθρφξεισ.

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Σι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Υαράρτθμα Χ του Υροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Ψα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:
1. θ με αρ. 2020/S 239-590162 Υροκιρυξθ τθσ Χφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
2.
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ *ΕΕΕΧ+
3.

θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Υαραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ

4.

οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Τλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΕΧΘΔΘΧ), θ οποία είναι
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr.
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Ψα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο 15 θμζρεσ πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ,
ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΧΘΔΘΧ, θ οποία
είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα παροχισ
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο
των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται
είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο,
δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν
παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Τταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
2.1.4 Γιώζζα
Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Ψυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Σι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Χτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Χυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
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(Αϋ188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην
ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε
.
από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.

Ψα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Χτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Χυνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα
μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο
απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην
οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.

Ψεχνικά φυλλάδια και prospectus μποροφν να υποβάλλονται, ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να
ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Ξάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Δγγπήζεηο
Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθμζρθ τθσ ΧΔΧ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Πποροφν, επίςθσ, να
εκδίδονται από το Ε.Ψ.Α.Α. - Ψ.Π.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ψαμείου Υαρακατακθκϊν και
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ψαμείο Υαρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ
εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Σι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Π. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Ωποδείγματα των εγγυθτικϊν επιςτολϊν Χυμμετοχισ και Ξαλισ Εκτζλεςθσ περιλαμβάνονται ςτο
Υαράρτθμα V τθσ παροφςθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου (Ε.Σ.Χ.),
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γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΧΔΧ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Υαραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Υροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Χυμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Χτισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που
ανζρχεται ςτο 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΥΑ ,όπωσ παρουςιάηεται ςτον παρακάτω
πίνακα:
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙ ΦΠΑ

ΤΨΟ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ
ΤΜΜΕΣΟΧΗ (2%)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.

ΟΑΓΣΡΛΑ ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ ΞΣΛΟΛΑΞΣΩ
ΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ ΑΣΦΨΘΧ

88.495,50 €

1.769,91 €

2.

ΑΣΦΨΛΞΘ ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ ΔΛΧΑΟΩΨΣΩ
ΕΡΔΣΑΩΟΛΞΣΩ ΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ
ΑΣΦΨΘΧ ΩΥΕΦΡΕΦΦΛΞΘΧ ΧΨΘΦΛΘΧ.

15.044,25 €

300,89 €

3.

ΞΩΦΛΣ ΧΩΠΑ ΔΛΧΑΟΩΨΣΩ ΕΡΔΣΑΓΓΕΛΑΞΣΩ
ΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ

29.646,00 €

592,92 €

4.

ΕΥΛΞΑΟΩΠΠΕΡΣ ΧΨΕΡΨ ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ
ΑΓΓΕΛΩΡ Ι ΕΡΔΣΑΓΓΕΛΑΞΣ ΠΣΧΧΕΩΠΑ

150.442,50 €

3.008,85 €

5.

ΕΥΛΞΑΟΩΠΠΕΡΣ ΧΨΕΡΨ ΘϋΕΡΔΣΑΓΓΕΛΑΞΣ
ΠΣΧΧΕΩΠΑ ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ ΑΓΓΕΛΩΡ

90.265,50 €

1.805,31 €

6.

ΧΩΧΞΕΩΘ ΑΥΣΞΣΟΟΘΧΘΧ
ΠΛΞΦΣΧΥΕΛΦΑΠΑΨΩΡ

806,45 €

16,13 €

7.

ΠΥΑΟΣΡΛ ΠΣΦΦΣΥΣΛΘΧΘΧ
ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑΨΩΡ ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ Ι
ΚΩΦΑΞΛΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ

13.274,55 €

265,49 €

8.

ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΣ ΠΛΞΦΣΧΥΕΛΦΑΠΑ ΕΠΒΣΟΛΧΠΣΩ
0,020'

230.088,00 €

4.601,76 €

9.

ΧΕΨ ΡΕΦΦΣΧΨΣΠΛΑΧ 8,5F

65.486,00 €

1.309,72 €

10.

ΩΒΦΛΔΛΞΣΧ ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΡΕΩΦΣΑΞΨΛΡΣΟΣΓΛΑΧ
ΠΕΓΑΟΣΩ ΑΩΟΣΩ

27.434,10 €

548,68 €

11.

ΧΩΧΨΘΠΑ ΕΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ ΕΥΑΡΑΨΣΥΣΚΕΨΘΧΘΧ
ΦΛΟΨΦΣΩ ΞΑΨΩ ΞΣΛΟΘΧ ΦΟΕΒΑΧ

48.790,35 €

975,81 €

12.

ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΑΡΑΦΦΣΦΘΧΘΧ ΚΦΣΠΒΩΡ

10.177,00 €

203,54 €

13.

ΞΑΚΕΨΘΦΕΧ ΠΥΑΟΣΡΛΑ ΑΓΓΕΛΣΥΟΑΧΨΛΞΘΧ
ΠΛΞΦΩΡ ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ ΑΓΓΕΛΩΡ

530,95 €

10,62 €

14.

ΞΑΚΕΨΘΦΕΧ ΠΥΑΟΣΡΛΑ ΑΓΓΕΛΣΥΟΑΧΨΛΞΘΧ
ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ ΑΓΓΕΛΩΡ

7.079,60 €

141,59 €
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15.

ΕΥΛΞΑΟΩΠΠΕΡΣ ΧΨΕΡΨ ΘϋΕΡΔΣΑΓΓΕΛΑΞΣ
ΠΣΧΧΕΩΠΑ ΠΕΓΑΟΩΡ ΞΑΛ ΠΛΞΦΩΡ
ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ ΑΓΓΕΛΩΡ

61.946,80 €

1.238,94 €

16.

ΧΩΧΞΕΩΘ ΠΕ ΑΓΓΕΛΑΞΣ ΕΠΒΣΟΣ.

51.327,40 €

1.026,55 €

15.929,20 €

318,58 €

1.238.938,40 €

24.778,77 €

26.548,68 €

530,97 €

3.982,30 €

79,65 €

17.

18.

19.
20.

ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΠΥΑΟΣΡΛ ΑΓΓΕΛΣΥΟΑΧΨΛΞΘΧ
ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ ΑΓΓΕΛΩΡ ΠΕ ΦΑΦΠΑΞΕΩΨΛΞΘ
ΣΩΧΛΑ.
ΑΩΨΣ-ΔΛΑΨΕΛΡΣΠΕΡΣ ΧΩΧΨΘΠΑ ΚΩΦΑΞΛΞΣΩ
ΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ (stent-graft) ΓΛΑ ΨΘΡ
ΕΡΔΣΑΓΓΕΛΑΞΘ ΕΥΛΔΛΣΦΚΩΧΘ ΒΟΑΒΩΡ ΨΘΧ
ΚΩΦΑΞΛΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ.
ΑΣΦΨΣΠΣΡΣΟΑΓΣΡΛΣ ΠΣΧΧΕΩΠΑ ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ
ΑΣΦΨΘΧ
ΑΩΨΣΕΞΨΕΛΡΣΠΕΡΣ ΧΨΕΡΨ ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ
ΑΓΓΕΛΩΡ

21.

ΚΘΞΑΦΛ ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ

3.630,00 €

72,60 €

22.

ΣΔΘΓΑ ΧΩΦΠΑΨΑ ΘΥΑΦΛΡΛΧΠΕΡΑ 0,035"

1.612,00 €

32,24 €

23.

ΣΔΘΓΑ ΧΩΦΠΑΨΑ ΠΛΞΦΩΡ ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ
ΑΓΓΕΛΩΡ ΔΛΑΠΕΨΦΣΩ 0,014"

17.016,00 €

340,32 €

24.

ΑΥΣΧΨΕΛΦΩΠΕΡΘ ΞΑΟΩΔΛΩΧΘ
ΑΡΑΦΦΣΦΘΧΘΧ ΠΕΓΑΟΣΩ ΑΩΟΣΩ

4.838,70 €

96,77 €

25.

ΧΦΑΛΦΛΔΛΑ ΧΘΠΕΛΣΕΠΒΣΟΛΧΠΣΩ

19.911,50 €

398,23 €

26.

ΧΕΨ ΥΑΦΣΧΕΨΕΩΧΘΧ ΧΣΟΘΦΣΦΩΡ

23.186,00 €

463,72 €

ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑ ΚΩΦΑΞΛΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ ΠΕ
ΕΛΔΛΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ ΑΥΕΟΕΩΚΕΦΩΧΘΧ
ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑ (stnt graft) ΚΩΦΑΞΛΞΘΧ
ΑΣΦΨΘΧ.

457.522,20 €

9.150,44 €

502.654,80 €

10.053,10 €

27.
28.
29.

ΧΩΧΨΘΠΑ ΑΦΑΛΦΕΧΘΧ ΕΡΩΡ ΧΩΠΑΨΩΡ ΑΥΤ
ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΑ ΑΓΓΕΛΑ

5.752,20 €

115,04 €

30.

ΞΑΚΕΨΘΦΑ ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ VERTEBRAL

8.468,00 €

169,36 €

31.

ΞΑΚΕΨΘΦΑ ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ PIGTAIL

8.407,00 €

168,14 €

32.

ΞΑΚΕΨΘΦΑ ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ SIMONS

8.407,00 €

168,14 €

33.

ΣΔΘΓΣ ΧΩΦΠΑ ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ

564,54 €

11,29 €

34.

ΠΑΞΦΩ ΚΘΞΑΦΛ ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ ΠΕΓΑΟΣΩ
ΕΩΦΣΩΧ

12.097,00 €

241,94 €

35.

ΧΕΨ ΩΔΦΣΦΛΟΣΩ ΠΛΞΦΣΞΑΚΕΨΘΦΑ 2,6F ΞΑΛ
ΣΔΘΓΣΩ ΧΩΦΠΑΨΣΧ

66.372,00 €

1.327,44 €

36.

ΣΔΘΓΑ ΧΩΦΠΑΨΑ ΠΛΞΦΩΡ ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ
ΑΓΓΕΛΩΡ ΔΛΑΠΕΨΦΣΩ 0,018"

1.774,20 €

35,48 €

37.

ΩΔΦΣΦΛΟΣ ΣΔΘΓΣ ΧΩΦΠΑ 0,035"

18.952,50 €

379,05 €

38.

ΧΩΧΞΕΩΘ ΥΟΘΦΩΧΘΧ (ΦΣΩΧΞΩΨΘΦΛ) ΓΛΑ
ΞΑΚΕΨΘΦΕΧ ΠΥΑΟΣΡΛΑ ΑΓΓΕΛΣΥΟΑΧΨΛΞΘΧ

9.840,00 €

196,80 €

39.

ΠΛΞΦΣΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΠΕ ΞΑΨΕΩΚΩΡΣΠΕΡΣ
ΑΞΦΣ (steerable)

15.929,22 €

318,58 €
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40.

ΧΩΡΔΕΨΛΞΣΛ ΧΩΟΘΡΕΧ ΕΓΧΩΨΣΩ ΠΛΑΧ ΧΦΘΧΕΩΧ,
ΩΨΘΟΩΡ ΥΛΕΧΕΩΡ

3.225,00 €

64,50 €

41.

ΧΕΨ ΡΕΦΦΣΧΨΣΠΛΑΧ

9.734,50 €

194,69 €

42.

ΩΔΦΣΦΛΟΣΛ ΞΑΚΕΨΘΦΕΧ ΑΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ ΓΛΑ
ΞΑΚΕΨΘΦΛΑΧΠΣ ΕΟΛΞΩΠΕΡΩΡ ΑΓΓΕΛΩΡ

7.964,64 €

159,29 €

43.

ΕΥΛΟΕΞΨΛΞΣΧ ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΡΕΩΦΣΑΞΨ/ΓΛΑΧ
ΨΩΥΣΩ SIMONS

2.831,90 €

56,64 €

44.

ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ COBRA 2

3.097,50 €

61,95 €

45.

ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ MANI

1.770,00 €

35,40 €

46.

ΦΟΕΒΛΞΣ ΧΨΕΡΨ

46.017,60 €

920,35 €

47.

ΑΣΦΨΛΞΘ ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ
ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ

8.849,49 €

176,99 €

48.

ΧΩΦΛΓΓΑ ΒΛΔΩΨΘ

483,60 €

9,67 €

49.

ΣΠΣΥΟΕΩΦΣ - ΕΨΕΦΣΥΟΕΩΦΣ ΟΑΓΣΡΛΣ
ΧΞΕΟΣΧ Ι/ΞΑΛ ΟΑΓΣΡΛΑ ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ
ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ ΑΥΤ
ePTFE

29.292,00 €

585,84 €

50.

ΞΩΦΛΣ ΧΩΠΑ ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ
ΑΣΦΨΘΧ ΩΥΕΦΡΕΦΦΛΞΘΧ ΧΨΘΦΛΘΧ ΑΥΤ ePTFE

28.318,60 €

566,37 €

51.

ΧΕΨ ΥΑΦΑΞΕΡΨΘΧΘΧ ΠΛΞΦΩΡ ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ
ΑΓΓΕΛΩΡ

4.838,40 €

96,77 €

52.

ΩΔΦΣΦΛΟΑ ΧΩΦΠΑΨΑ ΕΠΒΣΟΛΧΠΣΩ

6.048,40 €

120,97 €

53.

ΧΞΟΘΦΣ ΣΔΘΓΣ ΧΩΦΠΑ ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ ΨΩΥΣΩ
ΑΠΦLATZ

2.419,30 €

48,39 €

54.

ΧΩΧΨΘΠΑ ΑΦΑΛΦΕΧΘΧ ΕΡΩΡ ΧΩΠΑΨΩΡ,
ΨΦΛΩΡ ΚΘΟΕΛΩΡ

3.539,80 €

70,80 €

55.

ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΧΨΕΡΨ ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ ΑΓΓΕΛΩΡ
ΥΦΣΦΣΦΨΩΠΕΡΣ ΧΕ ΠΥΑΟΣΡΛ

8.849,60 €

176,99 €

56.

ΚΘΞΑΦΛ ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ

13.796,50 €

275,93 €

57.

ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΡΕΩΦΣΑΞΨΛΡΣΟΣΓΛΑΧ

2.831,90 €

56,64 €

58.

ΑΥΣΧΨΕΛΦΩΠΕΡΣ ΥΟΑΧΨΛΞΣ ΞΑΟΩΠΠΑ

846,30 €

16,93 €

59.

ΩΔΦΣΦΛΟΣΧ ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ HEAD
HUNTER

1.327,50 €

26,55 €

60.

ΟΑΓΣΡΛΣ ΧΞΕΟΣΧ ΞΣΛΟΛΑΞΣΩ
ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ ΑΣΦΨΘΧ ΠΕ ΔΛΧΑΟΩΨΘ
ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΧΩ ΟΑΓΣΡΛΑ ΑΦΨΘΦΛΑ

59.292,00 €

1.185,84 €

61.

ΔΛΧΑΟΩΨΣ ΧΨΕΟΕΧΣΧ ΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ ΓΛΑ
ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΚΩΦΑΞΣΞΣΛΟΛΑΞΩΡ
ΑΡΕΩΦΩΧΠΑΨΩΡ

20.796,46 €

415,93 €

62.

ΑΣΦΨΛΞΘ ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ
ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ

17.699,10 €

353,98 €
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63.

ΣΠΣΥΟΕΩΦΣ - ΕΨΕΦΣΥΟΕΩΦΣ ΟΑΓΣΡΛΣ
ΧΞΕΟΣΧ Ι/ΞΑΛ ΟΑΓΣΡΛΑ ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ
ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ ΑΥΤ
dacron

15.044,25 €

300,89 €

64.

ΠΣΧΧΕΩΠΑ ΞΣΛΟΛΑΞΣ 3 ΨΕΠΑΧΛΩΡ
ΩΥΕΦΡΕΦΦΛΞΘΧ ΧΨΘΦΛΘΧ

16.017,70 €

320,35 €

65.

ΣΠΣΥΟΕΩΦΣ-ΕΨΕΦΣΥΟΕΩΦΣ ΟΑΓΣΡΛΣ ΧΞΕΟΣΧ
Ι/ΞΑΛ ΟΑΓΣΡΛΑ ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ ΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ
ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ

6.194,70 €

123,89 €

66.

ΥΣΟΪ ΧΞΟΘΦΑ ΣΔΘΓΑ ΩΔΦΣΦΛΟΑ ΧΩΦΠΑΨΑ
ΑΓΓΕΛΣΥΟΑΧΨΛΞΘΧ 0,035

6.855,00 €

137,10 €

67.

ΧΞΟΘΦΑ ΣΔΘΓΑ ΩΔΦΣΦΛΟΑ ΧΩΦΠΑΨΑ
ΑΓΓΕΛΣΥΟΑΧΨΛΞΘΧ 0,014'

2.822,40 €

56,45 €

68.

ΕΛΔΛΞΣ ΥΣΟΪ ΧΞΟΘΦΣ ΧΩΦΠΑ ΓΛΑ ΨΘΡ
ΥΦΣΩΚΘΧΘ ΧΩΧΞΕΩΩΡ ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑΨΩΡ
ΑΣΦΨΘΧ

3.629,00 €

72,58 €

69.

ΠΛΞΦΣΧΦΑΛΦΛΔΛΑ ΕΠΒΣΟΛΧΠΣΩ

13.274,25 €

265,49 €

70.

ΧΨΕΡΨ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΥΦΣΦΣΦΨΩΠΕΡΣ ΧΕ
ΠΥΑΟΣΡΛ

6.371,70 €

127,43 €

71.

ΑΛΠΣΧΨΑΨΛΞΕΧ ΒΑΟΒΛΔΕΧ

1.613,00 €

32,26 €

72.

ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΠΥΑΟΣΡΛ ΑΓΓΕΛΣΥΟΑΧΨΛΞΘΧ ΓΛΑ
ΠΛΞΦΑ ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΑ ΑΓΓΕΛΑ. Ψα υπόλοιπα
αφοροφν ςε εμπορικι ονομαςία και
διαςτάςεισ υλικοφ.

7.522,10 €

150,44 €

73.

ΑΩΨΣΕΞΥΨΩΧΣΠΕΡΣ ΕΥΛΞΑΟΩΠΠΕΡΣ ΧΨΕΡΨ
ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ ΑΓΓΕΛΩΡ

115.044,30 €

2.300,89 €

74.

ΧΕΨ ΥΑΦΣΧΕΨΕΩΧΘΧ ΧΣΟΘΦΣΦΩΡ

20.796,30 €

415,93 €

75.

ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑ ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ
ΧΑΠΘΟΣΩ ΥΦΣΦΛΟ

80.088,50 €

1.601,77 €

76.

Σμόπλευρο-Ετερόπλευρο λαγόνιο ςκζλοσ
ι/και λαγόνια προζκταςθ μοςχευματοσ
κοιλιακισ αορτισ

30.088,50 €

601,77 €

77.

ΑΣΦΨΛΞΘ ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ ΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ
ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ

29.646,00 €

592,92 €

78.

ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑ ΚΩΦΑΞΛΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ

308.053,00 €

6.161,06 €

79.

ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑ ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ

24.070,80 €

481,42 €

80.

Ωδρόφιλο περιφερικό μικροςφρμα εμβολιςμοφ

2.016,12 €

40,32 €

81.

ΣΔΘΓΣ ΧΩΦΠΑ ΨΩΥΣΩ BENTSON 0,035"

685,50 €

13,71 €

82.

Σδθγό ςφρμα τφπου Lunderquist για
προϊκθςθ αορτικοφ μοςχεφματοσ.

8.468,00 €

169,36 €

83.

ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΣΧ ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΡΕΦΦΣΧΨΣΠΛΑΧ

2.654,75 €

53,10 €

84.

ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ PIGTAIL

15.044,40 €

300,89 €
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85.

ΕΡΔΣΑΩΟΛΞΣ ΞΣΛΟΛΑΞΣ
ΑΣΦΨΣΠΣΡΣΟΑΓΣΡΛΣ ΠΣΧΧΕΩΠΑ

39.380,55 €

787,61 €

86.

ΣΠΣΥΟΕΩΦΣ ΟΑΓΣΡΛΣ ΧΞΕΟΣΧ Ι/ΞΑΛ
ΑΣΦΨΛΞΘ-ΟΑΓΣΡΛΑ ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ
ΑΣΦΨΣΠΣΡΣΟΑΓΣΡΛΣΩ ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ
ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ

9.734,52 €

194,69 €

87.

ΣΔΘΓΣ ΩΔΦΣΦΛΟΣ ΧΩΦΠΑ 0,035"

33.186,00 €

663,72 €

88.

ΚΘΞΑΦΛΑ ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ 6FRΧ11CM ΠΕ
ΑΓΓΕΛΣΒΕΟΣΡΑ

8.065,00 €

161,30 €

89.

Αποςτειρωμζνα καλφμματα κεφαλισ
υπεριχων

2.420,60 €

48,41 €

90.

ΩΔΦΣΦΛΟΑ ΣΔΘΓΑ ΧΩΦΠΑΨΑ ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ
ΑΓΓΕΛΩΡ

6.613,00 €

132,26 €

91.

ΛΔΛΑΛΨΕΦΑ ΧΞΟΘΦΑ ΣΔΘΓΑ (super stiff)
ΧΩΦΠΑΨΑ 0,035"ΨΩΥΣΩ LUNDERQUIST

2.499,90 €

50,00 €

92.

ΠΛΞΦΣΧΦΑΛΦΛΔΛΑ ΕΠΒΣΟΛΧΠΣΩ

18.583,95 €

371,68 €

93.

ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΣΧ ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΡΕΦΦΣΧΨΣΠΛΑΧ

4.867,50 €

97,35 €

94.

ΦΛΟΨΦΣ ΞΑΨΩ ΞΣΛΟΘΧ ΦΟΕΒΑΧ

82.743,50 €

1.654,87 €

95.

ΧΕΨ ΡΕΦΦΣΧΨΣΠΛΑΧ 10Fr.

8.141,50 €

162,83 €

96.

ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΧΕΛΦΛΧΠΣΩ ΧΣΟΘΦΣΦΩΡ

708,00 €

14,16 €

97.

ΚΘΞΑΦΛΑ ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ 11Fr

25.806,50 €

516,13 €

98.

ΚΘΞΑΦΛΑ ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ ΠΕ ΕΛΔΛΞΣ
ΠΘΧΑΡΛΧΠΣ ΞΛΡΘΧΘΧ ΨΣΩ ΑΞΦΣΩ ΨΣΩ
(steerable)

806,50 €

16,13 €

99.

Ενδοαυλικό µόςχευµα με υπερνεφρικι
ςτιριξθ για τθν αντιμετϊπιςθ ανευρφςματοσ
Ξοιλιακισ Αορτισ χωρίσ ραφζσ

27.876,10 €

557,52 €

100.

ΧΕΨ ΡΕΦΦΣΧΨΣΠΛΑΧ 8F

97.345,50 €

1.946,91 €

101.

Σμόπλευρα-ετερόπλευρα λαγόνια ςκζλθ και
προεκτάςεισ μοςχεφματοσ κοιλιακισ αορτισ

33.628,32 €

672,57 €

102.

ΣΔΘΓΣ ΩΔΦΣΦΛΟΣ ΧΩΦΠΑ 0,014" ΑΩΘΠΕΡΘΧ
ΧΞΟΘΦΣΨΘΨΑΧ (stiff)

282,25 €

5,65 €

103.

ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΣΧ ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΧΣΟΘΦΣΦΩΡ

885,00 €

17,70 €

104.

ΠΣΧΧΕΩΠΑ ΚΩΦΑΞΛΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ ΠΕ
ΥΦΣΔΛΑΠΣΦΦΩΠΕΡΕΧ ΚΩΦΛΔΕΧ ( off the self
device)

155.309,70 €

3.106,19 €

105.

ΕΥΛΟΕΞΨΛΞΣΧ ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΡΕΩΦΣΑΞΨ/ΓΛΑΧ
ΠΕΓΑΟΣΩ ΑΩΟΣΩ

3.539,80 €

70,80 €

106.

ΞΑΚΕΨΘΦΑ ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ VERTEBRAL

10.177,20 €

203,54 €

107.

ΟΑΓΣΡΛΣ ΧΞΕΟΣΧ ΞΣΛΟΛΑΞΣΩ
ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ ΑΣΦΨΘΧ ΠΕ ΔΛΧΑΟΩΨΘ
ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΧΩ ΟΑΓΣΡΛΑ ΑΦΨΘΦΛΑ

9.292,05 €

185,84 €
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108.

Χτζλεχοσ μοςχεφματοσ αορτισ-λαγονίου, με
κυρίδα πλάγιου κλάδου για εκλεκτικό
κακετθριαςμό τθσ ζςω λαγονίου και
γεφφρωςθ αυτισ με εμφφτευςθ
επικαλυμμζνθσ ενδοπρόκεςθσ

30.088,50 €

601,77 €

109.

ΕΑΨΣΠΛΞΕΩΠΕΡΣ ΠΣΧΧΕΩΠΑ ΑΣΦΨΘΧ

30.973,46 €

619,47 €

110.

ΧΕΨ ΡΕΦΦΣΧΨΣΠΛΑΧ 10Fr.

14.159,40 €

283,19 €

111.

ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΠΥΑΟΣΡΛ ΠΣΦΦΣΥΣΛΘΧΘΧ
ΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ ΑΣΦΨΘΧ

8.849,70 €

176,99 €

112.

ΠΛΞΦΣΞΑΚΕΨΘΦΕΧ ΕΠΒΣΟΛΧΠΣΩ ΧΩΠΒΑΨΣΛ
ΠΕ ΩΓΦΣ ΕΠΒΣΟΛΞΣ ΩΟΛΞΣ ONYX

7.079,60 €

141,59 €

113.

ΠΣΧΧΕΩΠΑ ΚΩΦΑΞΛΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ
ΥΦΣΦΣΦΨΩΠΕΡΣ ΧΕ ΕΧΩΨΕΦΛΞΣ ΚΘΞΑΦΛ

30.973,60 €

619,47 €

114.

ΑΣΦΨΣΠΣΡΣΟΑΓΣΡΛΣ ΠΣΧΧΕΩΠΑ ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ
ΑΣΦΨΘΧ

23.893,89 €

477,88 €

115.

ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ COBRA 1

8.407,00 €

168,14 €

116.

ΔΣΧΕΛΣ ΧΩΟΟΣΓΘΧ ΚΦΣΠΒΩΡ Ι/ΞΑΛ
ΑΥΣΧΨΕΛΦΩΠΕΡΘ ΞΑΟΩΔΛΩΧΘ
ΑΡΑΦΦΣΦΘΧΘΧ ΠΕΓΑΟΣΩ ΑΩΟΣΩ

967,74 €

19,35 €

117.

ΧΩΧΨΘΠΑ ΑΦΑΛΦΕΧΘΧ ΕΡΩΡ ΧΩΠΑΨΩΡ ΑΥΤ
ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΑ ΑΓΓΕΛΑ

4.424,80 €

88,50 €

118.

ΩΓΦΣ ΕΠΒΣΟΛΞΣ ΩΟΛΞΣ ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ ΑΓΓΕΛΩΡ

12.831,84 €

256,64 €

119.

ΒΕΟΣΡΘ ΦΑΔΛΣΧΩΧΡΣΨΘΨΩΡ ΓΛΑ
ΞΑΩΨΘΦΛΑΧΠΣ ΞΑΞΣΘΚΕΛΩΡ

11.290,30 €

225,81 €

120.

ΠΥΑΟΣΡΛ ΠΣΦΦΣΥΣΛΘΧΘΧ ΕΡΔΑΓΓΕΛΑΞΩΡ
ΠΣΧΧΕΩΠΑΨΩΡ

7.168,25 €

143,37 €

121.

ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ ΚΩΦΑΞΛΞΣΩ ΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ

14.601,75 €

292,04 €

122.

ΟΑΓΣΡΛΑ ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ ΞΣΛΟΛΑΞΣΩ
ΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ ΑΣΦΨΘΧ

39.380,55 €

787,61 €

123.

Σμόπλευρα-ετερόπλευρα λαγόνια ςκζλθ και
προεκτάςεισ μοςχεφματοσ κοιλιακισ αορτισ

30.088,50 €

601,77 €

124.

Σμόπλευρο-Ετερόπλευρο λαγόνιο ςκζλοσ
ι/και λαγόνια προζκταςθ μοςχευματοσ
κοιλιακισ αορτισ

9.292,05 €

185,84 €

125.

ΧΩΦΛΓΓΕΧ ΕΓΧΩΨΣΩ

6.612,00 €

132,24 €

126.

Χφςτθμα ενδοςυρραφισ μοςχευμάτων
κοιλιακισ ι κωρακικισ αορτισ

67.699,05 €

1.353,98 €

127.

Σδθγόσ για το ςφςτθμα ενδοςυρραφισ
κοιλιακϊν ι κωρακικϊν μοςχευμάτων αορτισ

30.241,95 €

604,84 €

128.

Ξατευκυνόμενο (steerable) κθκάρι ειςαγωγισ
διαγνωςτικϊν και κεραπευτικϊν ςυςκευϊν
ςτο αγγειακό ςφςτθμα

37.097,00 €

741,94 €

129.

ΠΕΓΑΟΣ ΚΘΞΑΦΛ ΕΛΧΑΓΩΓΘΧ ΕΡΔΣΑΓΓΕΛΑΞΩΡ
ΧΩΧΞΕΩΩΡ

4.032,20 €

80,64 €

130.

ΧΩΧΞΕΩΘ ΕΡΔΣΑΓΓΕΛΑΞΘΧ ΚΦΣΠΒΕΞΨΣΠΘΧ

24.867,30 €

497,35 €
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131.

ΧΩΧΨΘΠΑ ΚΕΦΑΥΕΛΑΧ ΦΟΕΒΛΞΩΡ ΞΛΦΧΩΡ ΠΕ
ΠΛΞΦΣΞΩΠΑΨΑ

11.150,40 €

223,01 €

132.

ΒΕΟΣΡΕΧ ΞΦΩΣΞΑΩΨΘΦΛΑΧΠΣΩ ΣΓΞΩΡ

30.645,15 €

612,90 €

133.

ΕΡΔΣΑΓΓΕΛΑΞΣΧ ΩΥΕΦΘΧΣΧ

49.596,90 €

991,94 €

134.

ΕΡΔΣΑΓΓΕΛΑΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΡΣΛΘΧ
ΑΧΒΕΧΨΩΠΕΡΩΡ ΑΓΓΕΛΩΡ ΠΕ ΟΛΚΣΨΦΛΨΛΑ

24.867,30 €

497,35 €

135.

ΩΟΛΞΣ ΑΛΠΣΧΨΑΧΘΧ

75.000,00 €

1.500,00 €

136.

ΧΩΧΨΘΠΑ ΑΥΣΞΟΕΛΧΠΣΩ ΦΟΕΒΛΞΩΡ ΞΛΦΧΩΡ
ΠΕ ΞΩΑΡΣΞΦΛΟΛΞΘ ΞΣΟΟΑ

36.290,40 €

725,81 €

137.

ΑΓΓΕΛΣΒΕΟΣΡΕΧ

2.415,00 €

48,30 €

138.

Κθκάρια peelaway

4.914,00 €

98,28 €

Ωπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ περιλαμβάνεται ςτο Υαράρτθμα V τθσ παροφςθσ.
Χτθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ
2.2.8,δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Τταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 24θσ Σκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΩ του
Χυμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
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γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Σδθγίασ 2005/60/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου
τθσ 26θσ Σκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Σδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΩ του Χυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Σ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Χτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Υ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Σ.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτουσ
διαχειριςτζσ.
Χτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον
Διευκφνοντα Χφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου.
Χτισ περιπτϊςεισ Χυνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Χυμβουλίου.
Χε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ
απόφαςθ.
2.2.3.2. Χτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία
ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
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κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
2.2.3.3 Ξατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο
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εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν.
3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ).
2.2.3.6. Σ προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του,
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.3.7. Υροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Ψα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Σικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Σικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Κριτιρια Επιλογισ
2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του
Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό
Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Τλικοφ.
2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Τςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν ίςο ι
μεγαλφτερο του 1/3 τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ ΦΥΑ. Αν θ επιχείρθςθ λειτουργεί για
χρόνο μικρότερο τθσ τριετίασ κα υποβάλει ιςολογιςμοφσ ι φορολογικζσ δθλϊςεισ για όςο χρόνο
λειτουργεί.
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2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Τςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται:
1
2

Ρα πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ
Ρα ζχουν κατά τθν τελευταία τριετία εκτελζςει τουλάχιςτον μία ςυναφι ςφμβαςθ ι προμικεια
αντίςτοιχθσ ποςότθτασ ςε Πονάδα Ωγείασ, Δθμόςια ι Λδιωτικι.

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Σι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με
ηθτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ όπωσ αυτά ορίηονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ειδικοί
όροι, ςτο Υαράρτθμα Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ
Σι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηονται.
Τταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
Ωπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.
2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Υροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Υαράρτθμα ΛΛΛ το οποίο
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Ψο ΕΕΕΧ καταρτίηεται βάςει
του τυποποιθμζνου εντφπου του Υαραρτιματοσ 2 του Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από
τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Υαραρτιματοσ 1.
Χε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), το οποίο
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Χτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
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2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα
Α. Ψο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Χτθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Σ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Σι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ).
Σι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα
ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ. Επιπλζον κατατίκεται υπεφκυνθ διλωςθ αναφορικά με τουσ
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ (ςτθν περίπτωςθ που
ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Σργανιςμοφσ κφριασ και
επικουρικισ αςφάλιςθσ).
Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Υρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Ψο
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται
από το οικείο Υρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Π.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ
κάκε φορά ιςχφουν. Ψα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
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2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Σι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Υρογραμματιςμοφ και Χυντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Χχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν
οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα
δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ
ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+:
Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία
των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία
αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από
τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ.
Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ
με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από
το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί
τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.
Χε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ δεν
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν
τελευταία Γενικι Χυνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι
γνωςτοί.
Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να αποδείξει
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται
από τθν παροφςα διαδικαςία.
Υεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ
των Ωπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» και
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
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B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Υαραρτιματοσ XI του Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Χτθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Σι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Πθτρϊο Ξαταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Ωλικοφ
Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Σργανιςμοφ Ψοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν για τισ τρεισ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ:
α) οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων (ιςολογιςμοφσ ι φορολογικζσ
δθλϊςεισ), ςτθν περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων απαιτείται από τθ
νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ και
β ) διλωςθ περί του ολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν.
Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν
κατάλογο των κυριότερων ςυναφϊν παραδόςεων που πραγματοποιικθκαν τθν τελευταία τριετία με
αναφορά του αντίςτοιχου ποςοφ τθσ θμερομθνίασ και του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ παραλιπτθ.
Σι παραδόςεισ αποδεικνφονται:


εάν ο αποδζκτθσ είναι ανακζτουςα αρχι, με πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από
τθν αρμόδια αρχι (π.χ. πιςτοποιθτικό καλισ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ, πιςτοποιθτικό ποςοτικισ και
ποιοτικισ παραλαβισ) ,



εάν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, με βεβαίωςθ του αγοραςτι ι, εάν τοφτο δεν είναι
δυνατόν, με απλι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα.

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα πιςτοποιθτικά
ISO που ορίηονται ςτισ Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ ςτο Υαράρτθμα Λ τθσ παροφςθσ.
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΞ, ςυγκρότθςθ Δ.Χ.
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/
νόμιμου εκπροςϊπου.
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Β.7. Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Υαραρτιματοσ VII του
Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Χτα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.8. Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Χτθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Ξριτιριο ανάκεςθσ τθσ Χφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει
τιμισ .

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Σι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Υαράρτθμα Λ τθσ Διακιρυξθσ, για
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ .
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Χτθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
2.4.2.1. Σι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΧΘΔΘΧ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Ωπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων
(Ε..Η.ΔΗ..)».
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Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ
2009/767/ΕΞ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ξανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Ω.Α.
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ)» (ΦΕΞ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα
(ΕΧΘΔΘΧ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Ω.Α.
2.4.2.2. Σ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Ωπουργικισ Απόφαςθσ.
Πετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Χφςτθμα. Χε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΧΘΔΘΧ, θ ανακζτουςα
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.
2.4.2.3. Σι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ –Ψεχνικι Υροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Σικονομικι Υροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Σι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Χτθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το
θλεκτρονικό αρχείο pdf].
2.4.2.5. Σ χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Χυςτιματοσ,
όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Ψα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο,
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.
Από το Χφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται
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να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Ψζτοια ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα
που φζρουν τθ Χφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΞ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των
πρωτοτφπων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1 Ψα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι
διαδικαςία περιλαμβάνουν:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Χ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79
του ν. 4412/2016 και
β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ρ.4412/2016 και τα άρκρα 2.1.5 και
2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Σι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΧ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΧΘΔΘΧ και αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Υαράρτθμα ΛΛΛ).
Ψο εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ωσ εξισ:
Η ανακζτουςα αρχι:
(α) Δθμιουργεί (ςυμπλθρϊνοντασ και επιλζγοντασ τα κατάλλθλα πεδία μζςα από τθν ιςτοςελίδα
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=el το ΕΕΕΧ για τθν ςυγκεκριμζνθ διακιρυξθ.
(β) Χτο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ του ΕΕΕΧ, επιλζγει εξαγωγι.
(γ) Ψο αρχείο που εξάγεται είναι ςε μορφι .xml και δεν είναι αναγνϊςιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο
γνωςτό πρόγραμμα που ζχουμε ςτουσ Η/Τ). Ψο αρχείο αυτό το αναρτά ςτο ΕΧΘΔΘΧ μαηί με τα υπόλοιπα
ζγγραφα τθσ διακιρυξθσ.
Ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ:
(α) Υρζπει να «κατεβάςει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΧΘΔΘΧ, να το αποκθκεφςει ςτον Θ/Ω του και να
μεταβεί ςτθν ιςτοςελίδα https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=el Χτθν ιςτοςελίδα αυτι, πρζπει να
επιλζξει «Ειςαγωγι ΕΕΕ» και να «ανεβάςει» το αρχείο του ςυγκεκριμζνου ΕΕΕ του διαγωνιςμοφ που
«κατζβαςε» από το ΕΗΔΗ.
(β) Χτθν ανωτζρω ιςτοςελίδα, ςυμπλθρϊνει και επιλζγει θλεκτρονικά, τα κατάλλθλα πεδία που ζχουν
κακοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και τα πεδία με τθν θμερομθνία και τον τόπο ςφνταξθσ.
Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψθφιακά ςτο κατάλλθλο ςθμείο.
(γ) Επιλζγει «Εκτφπωςθ». Ψο αρχείο εμφανίηεται ςε εκτυπϊςιμθ μορφι και είναι πλζον δυνατι θ
εκτφπωςθ του με χριςθ κάποιου προγράμματοσ εκτυπωτι ςε μορφι .pdf. Χε περιβάλλον Microsoft
Windows, το eΕΕΕΧ μπορεί να εκτυπωκεί ωσ αρχείο PDF μζςω του Chrome (ζχει ιδθ ενςωματωμζνθ
λειτουργία εκτφπωςθσ PDF).
Διαφορετικά, μπορεί να χρθςιμοποιιςει οποιοδιποτε πρόγραμμα δθμιουργίασ αρχείων PDF που
διατίκεται δωρεάν ςτο διαδίκτυο. Χε περιβάλλον Mac OSX ι Linux, το eΕΕΕΧ μπορεί να εκτυπωκεί από
κάκε φυλλομετρθτι.
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(δ) Τπογράφει ψθφιακά το αρχείο .pdf που εκτφπωςε (ακόμθ και αν το ζχει υπογράψει ψθφιακά ςτθν
ιςτοςελίδα).
(ε) Τποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕ τόςο ςε μορφι .xml όςο και ςε .pdf ςτο φάκελο τθσ
προςφοράσ του με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ.
Επιςθμαίνονται τα ακόλουκα, προκειμζνου να αποφευχκοφν πλθμμζλειεσ κατά τθ ςυμπλιρωςθ του
ΕΕΕ:
α. Χτθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό και δεν ςτθρίηεται
ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ, ςυμπλθρϊνει και
υποβάλλει ζνα (1) ΕΕΕΧ.
β. Χτθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό, αλλά ςτθρίηεται
ςτισ ικανότθτεσ μίασ ι περιςςότερων άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ, πρζπει να μεριμνά ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΧ μαηί με χωριςτό
ΕΕΕΧ, όπου παρατίκενται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ για κάκε μία από τισ οντότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται.
γ. Χτθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό από κοινοφ ομίλων οικονομικϊν φορζων (λ.χ ενϊςεων,
κοινοπραξιϊν, ςυνεταιριςμϊν κλπ), πρζπει να δίνεται, για κάκε ζναν ςυμμετζχοντα οικονομικό φορζα,
χωριςτό ΕΕΕΧ, ςτο οποίο παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται.
(Βλζπε και τισ αναρτθμζνεσ ςτον ωσ άνω διαδικτυακό τόπο οδθγίεσ- ανακοίνωςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Εμπορίου και Προςταςίασ Καταναλωτι του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ “Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Ζγγραφο φμβαςθσ (ESPD)”
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403
629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61)
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3)
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι.
Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΧ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ” του Υαραρτιματοσ
Λ τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ
πλθροφνται. Υεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ
καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Υαράρτθμα.
Επίςθσ ςτον φάκελο τθσ Ψεχνικισ προςφοράσ κα ςυμπεριλαμβάνονται ςυμπλθρωμζνοι οι πίνακεσ τθσ
οικονομικισ προςφοράσ χωρίσ τιμζσ.
Χτα περιεχόμενα τθσ τεχνικισ προςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να εμφανίηονται οικονομικά
ςτοιχεία. Ψυχόν εμφάνιςθ οικονομικϊν ςτοιχείων (ςυμπεριλαμβανομζνων λζξεων όπωσ «δωρεά, δωρεάν
κ.ά.») αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ.
Επιπλζον κα ςυμπλθρϊνεται ο πίνακασ ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με το Υαράρτθμα I ο οποίοσ πρζπει να
υποβλθκεί μαηί με τθν τεχνικι προςφορά, ςυμπλθρωμζνοσ. Σ πίνακασ ςυμμόρφωςθσ παρζχεται ςε
θλεκτρονικό αρχείο word τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του ΕΧΘΔΘΧ μαηί με τα λοιπά ζγγραφα του
διαγωνιςμοφ.
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Σι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Θ Σικονομικι Υροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ.
Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα.
Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι
προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το
υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Υαράρτθμα IV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf.
Χτθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ..
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Υ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται
αυτόματα από το ςφςτθμα.
Σι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΩΦΩ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΩΦΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Πζροσ Α του Υαραρτιματοσ Λ τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ είτε για κάκε είδοσ ξεχωριςτά είτε για το ςφνολο των προκθρυχκζντων ειδϊν
Χτθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που
περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Σι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα
(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Υροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ
μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Πετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Χτθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Υεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
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2.4.4. (Υεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Υρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Σ
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ.
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ,
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Ψο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΧΘΔΘΧ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:


Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ-Ψεχνικι
Υροςφορά» τθν 19/01./2021 και ϊρα 12:00μμ.



Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Σικονομικι Υροςφορά», κατά τθν θμερομθνία
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι



Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι.
Πε τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Πετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Χφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μζλθ του οργάνου.
β) Χτθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω.

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν.
γ) Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν
οικονομικϊν προςφορϊν.
δ) Ψο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του
30

20PROC007818916 2020-12-10
προςωρινοφ αναδόχου. Ψο εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Χτθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
τθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ», «Σεχνικι Προςφορά» και
«Οικονομικι Προςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ.
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4
τθσ παροφςασ.

3.2 Πξόζθιεζε
ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθώλ
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

πξνζσξηλνύ

αλαδόρνπ-

Ψα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Τταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν
θλεκτρονικι υπογραφι.
Πε τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Χυςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον
θμζρεσ.
Τςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Χε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
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Χφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια
επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ
ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:
ποςοςτό ζωσ 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ρ. 4412/2016). Για
κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται
προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο.
Ψα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο,
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.
Ψα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι:
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ
αναςτολϊν επί αυτϊν,
β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ του
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ
κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ .
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Ψο ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Χτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία
Ξάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΥΥ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το
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αίτθμά του. Χε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (άρκρο 360 του ν. 4412/2016)
θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Χε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ )άρκρο 361 του ν.
4412/2016).
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362
ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΩΑ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ
λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)») μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΧΘΔΘΧ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά
περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Υροδικαςτικι Υροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι
θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ
θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215 Ω.Α..
Ψο παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΥΥ επί τθσ προςφυγισ, θ
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Ξατά τα λοιπά, θ
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Σι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΧΘΔΘΧ:
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν (ΑΕΥΥ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Θ ΑΕΥΥ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ,
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ.
Σι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν
ΑΕΥΥ (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΥΔ 39/4.5.2017 – Ξανονιςμόσ εξζταςθσ
Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν).
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
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Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο)
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ ΦΥΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Ψο περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο
Υαράρτθμα V τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.
Χε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΥΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

4.2 πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία
Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Ξϊδικασ.

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
4.3.1 Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Υαράρτθμα X του
Υροςαρτιματοσ Αϋ.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

4.4 Τπεξγνιαβία
4.4.1. Σ Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ.
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Ξατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.
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Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν,
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ,
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Χε περίπτωςθ διακοπισ τθσ
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%)
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Τταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412.

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Χυνκικεσ και τθν Σδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΧΟΕΕ.

36

20PROC007818916 2020-12-10
5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Ψο 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. Σ εν λόγω τρόποσ πλθρωμισ
εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ τμθματικϊν παραδόςεων.
Θ πλθρωμι των προμθκευτϊν κα πραγματοποιείται με ζκδοςθ εντάλματοσ πλθρωμισ μετά τθν εκτζλεςθ
κάκε παραγγελίασ και τθν διενζργεια ποςοτικισ-ποιοτικισ παραλαβισ.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ
τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ
που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
Ψα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ:
α) Υρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ,
αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, ςφμφωνα με το άρκρο 208.
β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα.
γ) Ψιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν
δ) Υιςτοποιθτικά Φορολογικισ Ενθμερότθτασ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ.
Υζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι,
μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ
νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Ξράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Ωπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Χυμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ρ.4013/2011 και Ρ. 4605/01-04-2019 ΦΕΞ 52 Α’ όπωσ ιςχφει)
β) Ξράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΥΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Ψο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Χυμβάςεων και
Υρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Ξράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν
Υροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, Ωπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969)).
δ) Χαρτόςθμο 3% επί των άνω κρατιςεων και ΣΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του χαρτοςιμου.
ε) Ξράτθςθ 2% υπζρ Ψυχικισ Ωγείασ ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Ρ. 3580/2007.
Σ Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ (Ρ.
4172/2013, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει).
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5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Σ ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα.
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Χτον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ
προκαταβολισ. Σ υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ
επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ *θ περίπτωςθ αυτι
ςυμπλθρϊνεται εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+.
5.2.2. Αν το μθχάνθμα φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ρ.4412/16,
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Ψο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν,
χωρίσ ΦΥΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Ξατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε
περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ εφόςον
ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό.
Χε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
Σ ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Ξιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Ξυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4.
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ β’ τθσ
παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.
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6.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

Ψο παρόν Υαράρτθμα περιλαμβάνει τουσ ειδικοφσ όρουσ ςφμφωνα με τουσ οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό με
τουσ υπόλοιπουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ κα εκτελεςκεί θ παροφςα προμικεια, αποτελεί δε αναπόςπαςτο
τμιμα αυτισ.

6.1 Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ
6.1.1. Σ ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τμθματικά τα υλικά εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από
τθν ζγγραφθ παραγγελία ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ του Ροςοκομείου.
Σ ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Χτθν περίπτωςθ
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.
6.1.3. Σ ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Πετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ
προςκομίςτθκε.

6.2 Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ
6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ρ.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Υαράρτθμα VI τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Ξατά τθν
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί
μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Σ ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τον/τουσ ακόλουκο/ουσ
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τρόπο/ουσ: α) με μακροςκοπικι εξζταςθ, β) με χθμικι ι μθχανικι εξζταςθ (εργαςτθριακι εξζταςθ), γ) με
πρακτικι δοκιμαςία, δ) με όλουσ ι με όςουσ από τουσ παραπάνω τρόπουσ χρειάηεται, ανάλογα με το προσ
προμικεια υλικό και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Υαραρτιματοσ Λ .
Ψο κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό –
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του
άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Ψα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Ωλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Ψα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον
ανάδοχο.
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ρ.4412/16.
Ψο αποτζλεςμα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.
Σ ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ.
6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται
μζςα ςτουσ κακοριηόμενουσ ςτθ ςφμβαςθ χρόνουσ ςφμφωνα με το Υαράρτθμα VI.
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά
πρωτόκολλα. Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν
πρωτοκόλλων.

6.3 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε
6.3.1. Χε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε
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ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ
κυρϊςεισ.
6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και
3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο
Ξατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του
αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ.
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου
ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ
ςχετικά πρακτικά. Χε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ,
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου.
Πζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,
ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Χε περίπτωςθ
μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι
μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Ψο
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΝΑ «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ –
ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΝΑΣΑΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΤΛΟ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ –
ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
ΠΘΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΘΔΩΝ
ΜΟΝ.
ΠΟΟΣΗΣΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
XΩΡΙ ΦΠΑ

ΦΠΑ
%

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.

ΟΑΓΣΡΛΑ ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ
ΞΣΛΟΛΑΞΣΩ ΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ
ΑΣΦΨΘΧ

TEM

30

2.949,85 €

13

99.999,92 €

2.

ΑΣΦΨΛΞΘ ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ
ΔΛΧΑΟΩΨΣΩ ΕΡΔΣΑΩΟΛΞΣΩ
ΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ
ΑΣΦΨΘΧ ΩΥΕΦΡΕΦΦΛΞΘΧ
ΧΨΘΦΛΘΧ.

TEM

5

3.008,85 €

13

17.000,00 €

TEM

10

2.964,60 €

13

33.499,98 €

TEM

50

3.008,85 €

13

170.000,03 €

TEM

30

3.008,85 €

13

102.000,02 €

TEM

5

161,29 €

24

1.000,00 €

TEM

45

294,99 €

13

15.000,24 €

TEM

200

1.150,44 €

13

259.999,44 €

TEM

200

327,43 €

13

73.999,18 €

TEM

95

288,78 €

13

31.000,53 €

TEM

15

3.252,69 €

24

60.500,03 €

TEM

5

2.035,40 €

13

11.500,01 €

TEM

5

106,19 €

13

599,97 €

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

ΞΩΦΛΣ ΧΩΠΑ ΔΛΧΑΟΩΨΣΩ
ΕΡΔΣΑΓΓΕΛΑΞΣΩ
ΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ
ΑΣΦΨΘΧ
ΕΥΛΞΑΟΩΠΠΕΡΣ ΧΨΕΡΨ
ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ ΑΓΓΕΛΩΡ Ι
ΕΡΔΣΑΓΓΕΛΑΞΣ ΠΣΧΧΕΩΠΑ
ΕΥΛΞΑΟΩΠΠΕΡΣ ΧΨΕΡΨ
ΘϋΕΡΔΣΑΓΓΕΛΑΞΣ
ΠΣΧΧΕΩΠΑ ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ
ΑΓΓΕΛΩΡ
ΧΩΧΞΕΩΘ ΑΥΣΞΣΟΟΘΧΘΧ
ΠΛΞΦΣΧΥΕΛΦΑΠΑΨΩΡ
ΠΥΑΟΣΡΛ ΠΣΦΦΣΥΣΛΘΧΘΧ
ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑΨΩΡ
ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ Ι ΚΩΦΑΞΛΞΘΧ
ΑΣΦΨΘΧ
ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΣ
ΠΛΞΦΣΧΥΕΛΦΑΠΑ
ΕΠΒΣΟΛΧΠΣΩ 0,020'
ΧΕΨ ΡΕΦΦΣΧΨΣΠΛΑΧ 8,5F
ΩΒΦΛΔΛΞΣΧ ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ
ΡΕΩΦΣΑΞΨΛΡΣΟΣΓΛΑΧ
ΠΕΓΑΟΣΩ ΑΩΟΣΩ
ΧΩΧΨΘΠΑ ΕΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ
ΕΥΑΡΑΨΣΥΣΚΕΨΘΧΘΧ
ΦΛΟΨΦΣΩ ΞΑΨΩ ΞΣΛΟΘΧ
ΦΟΕΒΑΧ
ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΑΡΑΦΦΣΦΘΧΘΧ
ΚΦΣΠΒΩΡ
ΞΑΚΕΨΘΦΕΧ ΠΥΑΟΣΡΛΑ
ΑΓΓΕΛΣΥΟΑΧΨΛΞΘΧ ΠΛΞΦΩΡ
ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ ΑΓΓΕΛΩΡ
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14.

ΞΑΚΕΨΘΦΕΧ ΠΥΑΟΣΡΛΑ
ΑΓΓΕΛΣΥΟΑΧΨΛΞΘΧ
ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ ΑΓΓΕΛΩΡ
ΕΥΛΞΑΟΩΠΠΕΡΣ ΧΨΕΡΨ
ΘϋΕΡΔΣΑΓΓΕΛΑΞΣ
ΠΣΧΧΕΩΠΑ ΠΕΓΑΟΩΡ ΞΑΛ
ΠΛΞΦΩΡ ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ
ΑΓΓΕΛΩΡ
ΧΩΧΞΕΩΘ ΠΕ ΑΓΓΕΛΑΞΣ
ΕΠΒΣΟΣ.

TEM

40

176,99 €

13

7.999,95 €

TEM

40

1.548,67 €

13

69.999,88 €

TEM

20

2.566,37 €

13

57.999,96 €

17.

ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΠΥΑΟΣΡΛ
ΑΓΓΕΛΣΥΟΑΧΨΛΞΘΧ
ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ ΑΓΓΕΛΩΡ ΠΕ
ΦΑΦΠΑΞΕΩΨΛΞΘ ΣΩΧΛΑ.

TEM

20

796,46 €

13

18.000,00 €

18.

ΑΩΨΣ-ΔΛΑΨΕΛΡΣΠΕΡΣ
ΧΩΧΨΘΠΑ ΚΩΦΑΞΛΞΣΩ
ΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ (stent-graft)
ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΡΔΣΑΓΓΕΛΑΞΘ
ΕΥΛΔΛΣΦΚΩΧΘ ΒΟΑΒΩΡ ΨΘΧ
ΚΩΦΑΞΛΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ.

TEM

70

17.699,12 €

13

1.400.000,39 €

TEM

2

13.274,34 €

13

30.000,01 €

TEM

5

796,46 €

13

4.500,00 €

TEM

200

18,15 €

24

4.501,20 €

TEM

200

8,06 €

24

1.998,88 €

TEM

30

567,20 €

24

21.099,84 €

TEM

10

483,87 €

24

5.999,99 €

TEM

25

796,46 €

13

22.500,00 €

TEM

50

463,72 €

13

26.200,18 €

TEM

30

15.250,74 €

13

517.000,09 €

TEM

30

16.755,16 €

13

567.999,92 €

29.

ΧΩΧΨΘΠΑ ΑΦΑΛΦΕΧΘΧ
ΕΡΩΡ ΧΩΠΑΨΩΡ ΑΥΤ
ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΑ ΑΓΓΕΛΑ

TEM

10

575,22 €

13

6.499,99 €

30.

ΞΑΚΕΨΘΦΑ ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ
VERTEBRAL

TEM

100

84,68 €

24

10.500,32 €

15.

16.

19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.

27.

28.

ΑΣΦΨΣΠΣΡΣΟΑΓΣΡΛΣ
ΠΣΧΧΕΩΠΑ ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ
ΑΣΦΨΘΧ
ΑΩΨΣΕΞΨΕΛΡΣΠΕΡΣ ΧΨΕΡΨ
ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ ΑΓΓΕΛΩΡ
ΚΘΞΑΦΛ ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ
ΣΔΘΓΑ ΧΩΦΠΑΨΑ
ΘΥΑΦΛΡΛΧΠΕΡΑ 0,035"
ΣΔΘΓΑ ΧΩΦΠΑΨΑ ΠΛΞΦΩΡ
ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ ΑΓΓΕΛΩΡ
ΔΛΑΠΕΨΦΣΩ 0,014"
ΑΥΣΧΨΕΛΦΩΠΕΡΘ
ΞΑΟΩΔΛΩΧΘ ΑΡΑΦΦΣΦΘΧΘΧ
ΠΕΓΑΟΣΩ ΑΩΟΣΩ
ΧΦΑΛΦΛΔΛΑ
ΧΘΠΕΛΣΕΠΒΣΟΛΧΠΣΩ
ΧΕΨ ΥΑΦΣΧΕΨΕΩΧΘΧ
ΧΣΟΘΦΣΦΩΡ
ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑ
ΚΩΦΑΞΛΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ ΠΕ
ΕΛΔΛΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ
ΑΥΕΟΕΩΚΕΦΩΧΘΧ
ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑ (stnt
graft) ΚΩΦΑΞΛΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ.
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31.
32.
33.
34.

35.

36.
37.

38.

39.

ΞΑΚΕΨΘΦΑ ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ
PIGTAIL
ΞΑΚΕΨΘΦΑ ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ
SIMONS
ΣΔΘΓΣ ΧΩΦΠΑ
ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ
ΠΑΞΦΩ ΚΘΞΑΦΛ
ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ ΠΕΓΑΟΣΩ
ΕΩΦΣΩΧ
ΧΕΨ ΩΔΦΣΦΛΟΣΩ
ΠΛΞΦΣΞΑΚΕΨΘΦΑ 2,6F ΞΑΛ
ΣΔΘΓΣΩ ΧΩΦΠΑΨΣΧ
ΣΔΘΓΑ ΧΩΦΠΑΨΑ ΠΛΞΦΩΡ
ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ ΑΓΓΕΛΩΡ
ΔΛΑΠΕΨΦΣΩ 0,018"
ΩΔΦΣΦΛΟΣ ΣΔΘΓΣ ΧΩΦΠΑ
0,035"
ΧΩΧΞΕΩΘ ΥΟΘΦΩΧΘΧ
(ΦΣΩΧΞΩΨΘΦΛ) ΓΛΑ
ΞΑΚΕΨΘΦΕΧ ΠΥΑΟΣΡΛΑ
ΑΓΓΕΛΣΥΟΑΧΨΛΞΘΧ
ΠΛΞΦΣΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΠΕ
ΞΑΨΕΩΚΩΡΣΠΕΡΣ ΑΞΦΣ
(steerable)

TEM

100

84,07 €

13

9.499,91 €

TEM

100

84,07 €

13

9.499,91 €

TEM

6

94,09 €

24

700,03 €

TEM

50

241,94 €

24

15.000,28 €

TEM

100

663,72 €

13

75.000,36 €

TEM

3

591,40 €

24

2.200,01 €

TEM

350

54,15 €

24

23.501,10 €

TEM

400

24,60 €

24

12.201,60 €

TEM

6

2.654,87 €

13

18.000,02 €

40.

ΧΩΡΔΕΨΛΞΣΛ ΧΩΟΘΡΕΧ
ΕΓΧΩΨΣΩ ΠΛΑΧ ΧΦΘΧΕΩΧ,
ΩΨΘΟΩΡ ΥΛΕΧΕΩΡ

TEM

500

6,45 €

24

3.999,00 €

41.

ΧΕΨ ΡΕΦΦΣΧΨΣΠΛΑΧ

TEM

50

194,69 €

13

10.999,99 €

42.

ΩΔΦΣΦΛΟΣΛ ΞΑΚΕΨΘΦΕΧ
ΑΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ ΓΛΑ
ΞΑΚΕΨΘΦΛΑΧΠΣ
ΕΟΛΞΩΠΕΡΩΡ ΑΓΓΕΛΩΡ

TEM

8

995,58 €

13

9.000,04 €

TEM

10

283,19 €

13

3.200,05 €

TEM

35

88,50 €

13

3.500,18 €

TEM

20

88,50 €

13

2.000,10 €

TEM

20

2.300,88 €

13

51.999,89 €

47.

ΑΣΦΨΛΞΘ ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ
ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ
ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ

TEM

3

2.949,83 €

13

9.999,92 €

48.

ΧΩΦΛΓΓΑ ΒΛΔΩΨΘ

TEM

130

3,72 €

24

599,66 €

43.
44.
45.
46.

ΕΥΛΟΕΞΨΛΞΣΧ ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ
ΡΕΩΦΣΑΞΨ/ΓΛΑΧ ΨΩΥΣΩ
SIMONS
ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ
COBRA 2
ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ
MANI
ΦΟΕΒΛΞΣ ΧΨΕΡΨ
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49.

ΣΠΣΥΟΕΩΦΣ ΕΨΕΦΣΥΟΕΩΦΣ ΟΑΓΣΡΛΣ
ΧΞΕΟΣΧ Ι/ΞΑΛ ΟΑΓΣΡΛΑ
ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ
ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ
ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ ΑΥΤ
ePTFE
ΞΩΦΛΣ ΧΩΠΑ
ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ
ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ
ΩΥΕΦΡΕΦΦΛΞΘΧ ΧΨΘΦΛΘΧ
ΑΥΤ ePTFE
ΧΕΨ ΥΑΦΑΞΕΡΨΘΧΘΧ
ΠΛΞΦΩΡ ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ
ΑΓΓΕΛΩΡ
ΩΔΦΣΦΛΟΑ ΧΩΦΠΑΨΑ
ΕΠΒΣΟΛΧΠΣΩ
ΧΞΟΘΦΣ ΣΔΘΓΣ ΧΩΦΠΑ
ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ ΨΩΥΣΩ
ΑΠΦLATZ
ΧΩΧΨΘΠΑ ΑΦΑΛΦΕΧΘΧ
ΕΡΩΡ ΧΩΠΑΨΩΡ, ΨΦΛΩΡ
ΚΘΟΕΛΩΡ
ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΧΨΕΡΨ
ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ ΑΓΓΕΛΩΡ
ΥΦΣΦΣΦΨΩΠΕΡΣ ΧΕ
ΠΥΑΟΣΡΛ
ΚΘΞΑΦΛ ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ
ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ
ΡΕΩΦΣΑΞΨΛΡΣΟΣΓΛΑΧ

TEM

10

2.929,20 €

13

33.099,96 €

TEM

5

5.663,72 €

13

32.000,02 €

TEM

80

60,48 €

24

5.999,62 €

TEM

10

604,84 €

24

7.500,02 €

TEM

65

37,22 €

24

2.999,93 €

TEM

5

707,96 €

13

3.999,97 €

TEM

20

442,48 €

13

10.000,05 €

TEM

2050

6,73 €

24

17.107,66 €

TEM

10

283,19 €

13

3.200,05 €

TEM

310

2,73 €

24

1.049,41 €

TEM

15

88,50 €

13

1.500,08 €

TEM

20

2.964,60 €

13

66.999,96 €

61.

ΔΛΧΑΟΩΨΣ ΧΨΕΟΕΧΣΧ
ΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ ΓΛΑ
ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ
ΚΩΦΑΞΣΞΣΛΟΛΑΞΩΡ
ΑΡΕΩΦΩΧΠΑΨΩΡ

TEM

2

10.398,23 €

13

23.500,00 €

62.

ΑΣΦΨΛΞΘ ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ
ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ
ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ

TEM

6

2.949,85 €

13

19.999,98 €

50.

51.
52.
53.

54.

55.
56.
57.
58.
59.

60.

ΑΥΣΧΨΕΛΦΩΠΕΡΣ
ΥΟΑΧΨΛΞΣ ΞΑΟΩΠΠΑ
ΩΔΦΣΦΛΟΣΧ ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ
ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ HEAD
HUNTER
ΟΑΓΣΡΛΣ ΧΞΕΟΣΧ
ΞΣΛΟΛΑΞΣΩ
ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ
ΑΣΦΨΘΧ ΠΕ ΔΛΧΑΟΩΨΘ
ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΧΩ
ΟΑΓΣΡΛΑ ΑΦΨΘΦΛΑ
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63.

ΣΠΣΥΟΕΩΦΣ ΕΨΕΦΣΥΟΕΩΦΣ ΟΑΓΣΡΛΣ
ΧΞΕΟΣΧ Ι/ΞΑΛ ΟΑΓΣΡΛΑ
ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ
ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ
ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ ΑΥΤ
dacron
ΠΣΧΧΕΩΠΑ ΞΣΛΟΛΑΞΣ 3
ΨΕΠΑΧΛΩΡ ΩΥΕΦΡΕΦΦΛΞΘΧ
ΧΨΘΦΛΘΧ

TEM

5

3.008,85 €

13

17.000,00 €

TEM

2

8.008,85 €

13

18.100,00 €

65.

ΣΠΣΥΟΕΩΦΣΕΨΕΦΣΥΟΕΩΦΣ ΟΑΓΣΡΛΣ
ΧΞΕΟΣΧ Ι/ΞΑΛ ΟΑΓΣΡΛΑ
ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ ΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ
ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ

TEM

2

3.097,35 €

13

7.000,01 €

66.

ΥΣΟΪ ΧΞΟΘΦΑ ΣΔΘΓΑ
ΩΔΦΣΦΛΟΑ ΧΩΦΠΑΨΑ
ΑΓΓΕΛΣΥΟΑΧΨΛΞΘΧ 0,035

TEM

100

68,55 €

24

8.500,20 €

TEM

40

70,56 €

24

3.499,78 €

TEM

50

72,58 €

24

4.499,96 €

TEM

25

530,97 €

13

14.999,90 €

TEM

15

424,78 €

13

7.200,02 €

TEM

20

80,65 €

24

2.000,12 €

TEM

10

752,21 €

13

8.499,97 €

TEM

30

3.834,81 €

13

130.000,06 €

TEM

45

462,14 €

13

23.499,82 €

TEM

10

8.008,85 €

13

90.500,01 €

TEM

10

3.008,85 €

13

34.000,01 €

64.

67.

68.

69.
70.
71.

72.

73.
74.
75.

76.

ΧΞΟΘΦΑ ΣΔΘΓΑ ΩΔΦΣΦΛΟΑ
ΧΩΦΠΑΨΑ ΑΓΓΕΛΣΥΟΑΧΨΛΞΘΧ
0,014'
ΕΛΔΛΞΣ ΥΣΟΪ ΧΞΟΘΦΣ
ΧΩΦΠΑ ΓΛΑ ΨΘΡ ΥΦΣΩΚΘΧΘ
ΧΩΧΞΕΩΩΡ
ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑΨΩΡ
ΑΣΦΨΘΧ
ΠΛΞΦΣΧΦΑΛΦΛΔΛΑ
ΕΠΒΣΟΛΧΠΣΩ
ΧΨΕΡΨ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ
ΥΦΣΦΣΦΨΩΠΕΡΣ ΧΕ
ΠΥΑΟΣΡΛ
ΑΛΠΣΧΨΑΨΛΞΕΧ ΒΑΟΒΛΔΕΧ
ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΠΥΑΟΣΡΛ
ΑΓΓΕΛΣΥΟΑΧΨΛΞΘΧ ΓΛΑ
ΠΛΞΦΑ ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΑ ΑΓΓΕΛΑ.
Ψα υπόλοιπα αφοροφν ςε
εμπορικι ονομαςία και
διαςτάςεισ υλικοφ.
ΑΩΨΣΕΞΥΨΩΧΣΠΕΡΣ
ΕΥΛΞΑΟΩΠΠΕΡΣ ΧΨΕΡΨ
ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ ΑΓΓΕΛΩΡ
ΧΕΨ ΥΑΦΣΧΕΨΕΩΧΘΧ
ΧΣΟΘΦΣΦΩΡ
ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑ
ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ
ΧΑΠΘΟΣΩ ΥΦΣΦΛΟ
Σμόπλευρο-Ετερόπλευρο
λαγόνιο ςκζλοσ ι/και
λαγόνια προζκταςθ
μοςχευματοσ κοιλιακισ
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αορτισ

77.

ΑΣΦΨΛΞΘ ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ
ΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ
ΑΣΦΨΘΧ

TEM

10

2.964,60 €

13

33.499,98 €

78.

ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑ
ΚΩΦΑΞΛΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ

TEM

20

15.402,65 €

13

348.099,89 €

79.

ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑ
ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ

TEM

3

8.023,60 €

13

27.200,00 €

80.

Ωδρόφιλο περιφερικό
μικροςφρμα εμβολιςμοφ

TEM

3

672,04 €

24

2.499,99 €

81.

ΣΔΘΓΣ ΧΩΦΠΑ ΨΩΥΣΩ
BENTSON 0,035"

TEM

30

22,85 €

24

850,02 €

TEM

100

84,68 €

24

10.500,32 €

TEM

35

75,85 €

13

2.999,87 €

TEM

180

83,58 €

13

17.000,17 €

82.

83.
84.

Σδθγό ςφρμα τφπου
Lunderquist για προϊκθςθ
αορτικοφ μοςχεφματοσ.
ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΣΧ
ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ
ΡΕΦΦΣΧΨΣΠΛΑΧ
ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ
PIGTAIL

85.

ΕΡΔΣΑΩΟΛΞΣ ΞΣΛΟΛΑΞΣ
ΑΣΦΨΣΠΣΡΣΟΑΓΣΡΛΣ
ΠΣΧΧΕΩΠΑ

TEM

5

7.876,11 €

13

44.500,02 €

86.

ΣΠΣΥΟΕΩΦΣ ΟΑΓΣΡΛΣ
ΧΞΕΟΣΧ Ι/ΞΑΛ ΑΣΦΨΛΞΘΟΑΓΣΡΛΑ ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ
ΑΣΦΨΣΠΣΡΣΟΑΓΣΡΛΣΩ
ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ
ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ

TEM

3

3.244,84 €

13

11.000,01 €

TEM

100

331,86 €

13

37.500,18 €

TEM

500

16,13 €

24

10.000,60 €

TEM

380

6,37 €

24

3.001,54 €

TEM

20

330,65 €

24

8.200,12 €

TEM

30

83,33 €

24

3.099,88 €

TEM

35

530,97 €

13

20.999,86 €

TEM

50

97,35 €

13

5.500,28 €

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

ΣΔΘΓΣ ΩΔΦΣΦΛΟΣ ΧΩΦΠΑ
0,035"
ΚΘΞΑΦΛΑ ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ
6FRΧ11CM ΠΕ
ΑΓΓΕΛΣΒΕΟΣΡΑ
Αποςτειρωμζνα καλφμματα
κεφαλισ υπεριχων
ΩΔΦΣΦΛΟΑ ΣΔΘΓΑ ΧΩΦΠΑΨΑ
ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ ΑΓΓΕΛΩΡ
ΛΔΛΑΛΨΕΦΑ ΧΞΟΘΦΑ ΣΔΘΓΑ
(super stiff) ΧΩΦΠΑΨΑ
0,035"ΨΩΥΣΩ LUNDERQUIST
ΠΛΞΦΣΧΦΑΛΦΛΔΛΑ
ΕΠΒΣΟΛΧΠΣΩ
ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΣΧ
ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ
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ΡΕΦΦΣΧΨΣΠΛΑΧ
94.

ΦΛΟΨΦΣ ΞΑΨΩ ΞΣΛΟΘΧ
ΦΟΕΒΑΧ
ΧΕΨ ΡΕΦΦΣΧΨΣΠΛΑΧ 10Fr.
ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΧΕΛΦΛΧΠΣΩ
ΧΣΟΘΦΣΦΩΡ
ΚΘΞΑΦΛΑ ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ
11Fr
ΚΘΞΑΦΛΑ ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ
ΠΕ ΕΛΔΛΞΣ ΠΘΧΑΡΛΧΠΣ
ΞΛΡΘΧΘΧ ΨΣΩ ΑΞΦΣΩ ΨΣΩ
(steerable)
Ενδοαυλικό µόςχευµα με
υπερνεφρικι ςτιριξθ για
τθν αντιμετϊπιςθ
ανευρφςματοσ Ξοιλιακισ
Αορτισ χωρίσ ραφζσ
ΧΕΨ ΡΕΦΦΣΧΨΣΠΛΑΧ 8F

TEM

35

2.364,10 €

13

93.500,16 €

TEM

25

325,66 €

13

9.199,90 €

TEM

20

35,40 €

13

800,04 €

TEM

10

2.580,65 €

24

32.000,06 €

TEM

50

16,13 €

24

1.000,06 €

TEM

5

5.575,22 €

13

31.499,99 €

TEM

210

463,55 €

13

110.000,42 €

101.

Σμόπλευρα-ετερόπλευρα
λαγόνια ςκζλθ και
προεκτάςεισ μοςχεφματοσ
κοιλιακισ αορτισ

TEM

6

5.604,72 €

13

38.000,00 €

102.

ΣΔΘΓΣ ΩΔΦΣΦΛΟΣ ΧΩΦΠΑ
0,014" ΑΩΘΠΕΡΘΧ
ΧΞΟΘΦΣΨΘΨΑΧ (stiff)

TEM

5

56,45 €

24

349,99 €

TEM

10

88,50 €

13

1.000,05 €

TEM

10

15.530,97 €

13

175.499,96 €

TEM

5

707,96 €

13

3.999,97 €

TEM

120

84,81 €

13

11.500,24 €

TEM

3

3.097,35 €

13

10.500,02 €

95.
96.
97.

98.

99.

100.

103.

104.

105.
106.

107.

ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΣΧ
ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΧΣΟΘΦΣΦΩΡ
ΠΣΧΧΕΩΠΑ ΚΩΦΑΞΛΞΘΧ
ΑΣΦΨΘΧ ΠΕ
ΥΦΣΔΛΑΠΣΦΦΩΠΕΡΕΧ
ΚΩΦΛΔΕΧ ( off the self device)
ΕΥΛΟΕΞΨΛΞΣΧ ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ
ΡΕΩΦΣΑΞΨ/ΓΛΑΧ ΠΕΓΑΟΣΩ
ΑΩΟΣΩ
ΞΑΚΕΨΘΦΑ ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ
VERTEBRAL
ΟΑΓΣΡΛΣ ΧΞΕΟΣΧ
ΞΣΛΟΛΑΞΣΩ
ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ
ΑΣΦΨΘΧ ΠΕ ΔΛΧΑΟΩΨΘ
ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΧΩ
ΟΑΓΣΡΛΑ ΑΦΨΘΦΛΑ
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108.

109.
110.
111.

112.

113.

114.
115.

116.

117.
118.

119.

120.
121.
122.

Χτζλεχοσ μοςχεφματοσ
αορτισ-λαγονίου, με κυρίδα
πλάγιου κλάδου για
εκλεκτικό κακετθριαςμό τθσ
ζςω λαγονίου και
γεφφρωςθ αυτισ με
εμφφτευςθ επικαλυμμζνθσ
ενδοπρόκεςθσ
ΕΑΨΣΠΛΞΕΩΠΕΡΣ
ΠΣΧΧΕΩΠΑ ΑΣΦΨΘΧ
ΧΕΨ ΡΕΦΦΣΧΨΣΠΛΑΧ 10Fr.
ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΠΥΑΟΣΡΛ
ΠΣΦΦΣΥΣΛΘΧΘΧ
ΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ ΑΣΦΨΘΧ
ΠΛΞΦΣΞΑΚΕΨΘΦΕΧ
ΕΠΒΣΟΛΧΠΣΩ ΧΩΠΒΑΨΣΛ
ΠΕ ΩΓΦΣ ΕΠΒΣΟΛΞΣ ΩΟΛΞΣ
ONYX
ΠΣΧΧΕΩΠΑ ΚΩΦΑΞΛΞΘΧ
ΑΣΦΨΘΧ ΥΦΣΦΣΦΨΩΠΕΡΣ
ΧΕ ΕΧΩΨΕΦΛΞΣ ΚΘΞΑΦΛ
ΑΣΦΨΣΠΣΡΣΟΑΓΣΡΛΣ
ΠΣΧΧΕΩΠΑ ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ
ΑΣΦΨΘΧ
ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ
COBRA 1
ΔΣΧΕΛΣ ΧΩΟΟΣΓΘΧ
ΚΦΣΠΒΩΡ Ι/ΞΑΛ
ΑΥΣΧΨΕΛΦΩΠΕΡΘ
ΞΑΟΩΔΛΩΧΘ ΑΡΑΦΦΣΦΘΧΘΧ
ΠΕΓΑΟΣΩ ΑΩΟΣΩ
ΧΩΧΨΘΠΑ ΑΦΑΛΦΕΧΘΧ
ΕΡΩΡ ΧΩΠΑΨΩΡ ΑΥΤ
ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΑ ΑΓΓΕΛΑ
ΩΓΦΣ ΕΠΒΣΟΛΞΣ ΩΟΛΞΣ
ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ ΑΓΓΕΛΩΡ
ΒΕΟΣΡΘ
ΦΑΔΛΣΧΩΧΡΣΨΘΨΩΡ ΓΛΑ
ΞΑΩΨΘΦΛΑΧΠΣ
ΞΑΞΣΘΚΕΛΩΡ
ΠΥΑΟΣΡΛ ΠΣΦΦΣΥΣΛΘΧΘΧ
ΕΡΔΑΓΓΕΛΑΞΩΡ
ΠΣΧΧΕΩΠΑΨΩΡ
ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ ΚΩΦΑΞΛΞΣΩ
ΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ
ΟΑΓΣΡΛΑ ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ
ΞΣΛΟΛΑΞΣΩ ΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ
ΑΣΦΨΘΧ

TEM

10

3.008,85 €

13

34.000,01 €

TEM

2

15.486,73 €

13

35.000,01 €

TEM

30

471,98 €

13

16.000,12 €

TEM

30

294,99 €

13

10.000,16 €

TEM

10

707,96 €

13

7.999,95 €

TEM

2

15.486,80 €

13

35.000,17 €

TEM

3

7.964,63 €

13

27.000,10 €

TEM

100

84,07 €

13

9.499,91 €

TEM

2

483,87 €

24

1.200,00 €

TEM

8

553,10 €

13

5.000,02 €

TEM

6

2.138,64 €

13

14.499,98 €

TEM

10

1.129,03 €

24

13.999,97 €

TEM

25

286,73 €

13

8.100,12 €

TEM

5

2.920,35 €

13

16.499,98 €

TEM

5

7.876,11 €

13

44.500,02 €
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123.

124.

125.
126.

127.

128.

129.
130.
131.

132.
133.

Σμόπλευρα-ετερόπλευρα
λαγόνια ςκζλθ και
προεκτάςεισ μοςχεφματοσ
κοιλιακισ αορτισ
Σμόπλευρο-Ετερόπλευρο
λαγόνιο ςκζλοσ ι/και
λαγόνια προζκταςθ
μοςχευματοσ κοιλιακισ
αορτισ
ΧΩΦΛΓΓΕΧ ΕΓΧΩΨΣΩ
Χφςτθμα ενδοςυρραφισ
μοςχευμάτων κοιλιακισ ι
κωρακικισ αορτισ
Σδθγόσ για το ςφςτθμα
ενδοςυρραφισ κοιλιακϊν ι
κωρακικϊν μοςχευμάτων
αορτισ
Ξατευκυνόμενο (steerable)
κθκάρι ειςαγωγισ
διαγνωςτικϊν και
κεραπευτικϊν ςυςκευϊν
ςτο αγγειακό ςφςτθμα
ΠΕΓΑΟΣ ΚΘΞΑΦΛ ΕΛΧΑΓΩΓΘΧ
ΕΡΔΣΑΓΓΕΛΑΞΩΡ ΧΩΧΞΕΩΩΡ
ΧΩΧΞΕΩΘ ΕΡΔΣΑΓΓΕΛΑΞΘΧ
ΚΦΣΠΒΕΞΨΣΠΘΧ
ΧΩΧΨΘΠΑ ΚΕΦΑΥΕΛΑΧ
ΦΟΕΒΛΞΩΡ ΞΛΦΧΩΡ ΠΕ
ΠΛΞΦΣΞΩΠΑΨΑ
ΒΕΟΣΡΕΧ
ΞΦΩΣΞΑΩΨΘΦΛΑΧΠΣΩ
ΣΓΞΩΡ
ΕΡΔΣΑΓΓΕΛΑΞΣΧ ΩΥΕΦΘΧΣΧ

TEM

10

3.008,85 €

13

34.000,01 €

TEM

3

3.097,35 €

13

10.500,02 €

TEM

600

11,02 €

24

8.198,88 €

TEM

15

4.513,27 €

13

76.499,93 €

TEM

15

2.016,13 €

24

37.500,02 €

TEM

50

741,94 €

24

46.000,28 €

TEM

20

201,61 €

24

4.999,93 €

TEM

10

2.486,73 €

13

28.100,05 €

TEM

10

1.115,04 €

13

12.599,95 €

TEM

15

2.043,01 €

24

37.999,99 €

TEM

30

1.653,23 €

24

61.500,16 €

134.

ΕΡΔΣΑΓΓΕΛΑΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ
ΔΛΑΡΣΛΘΧ ΑΧΒΕΧΨΩΠΕΡΩΡ
ΑΓΓΕΛΩΡ ΠΕ ΟΛΚΣΨΦΛΨΛΑ

TEM

10

2.486,73 €

13

28.100,05 €

135.

ΩΟΛΞΣ ΑΛΠΣΧΨΑΧΘΧ

TEM

500

150,00 €

24

93.000,00 €

136.

ΧΩΧΨΘΠΑ ΑΥΣΞΟΕΛΧΠΣΩ
ΦΟΕΒΛΞΩΡ ΞΛΦΧΩΡ ΠΕ
ΞΩΑΡΣΞΦΛΟΛΞΘ ΞΣΟΟΑ

TEM

30

1.209,68 €

24

45.000,10 €

137.
138.

ΑΓΓΕΛΣΒΕΟΣΡΕΧ
Κθκάρια peelaway

TEM
TEM

1500
50

1,61 €
98,28 €

24
24

2.994,60 €
6.093,36 €

ΤΝΟΛΟ

6.424.750,00 €

50

20PROC007818916 2020-12-10
ΜΔΡΟ Β. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΥΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Α/Α

1.

2.

3.

4.

CPV 33111710

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΑΓΣΡΛΑ ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ
ΞΣΛΟΛΑΞΣΩ
ΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ ΑΣΦΨΘΧ

λαγόνια προζκταςθ ενδομοςχεφματοσ κοιλιακισ αορτισ. Ρα είναι
καταςκευαςμζνο από πολφκλωνο πολυεςτζρα και ςκελετό από
αυτοεκτεινόμενουσ δακτυλίουσ Nitinol. Ρα είναι προφορτωμζνα ςε ςφςτθμα
απελευκζρωςθσ με υδρόφιλθ επικάλυψθ, επικυμθτό να φζρει διπλό
μθχανιςμό ζκπτυξθσ με κοχλιωτό ςφςτθμα ςταδιακισ και ελεγχόμενθσ
απελευκζρωςθσ και ςφςτθμα ζλξεωσ για ταχφτερθ ζκπτυξθ.Ρα είναι
χαμθλοφ προφίλ (ενδεικτικά <16F) .Ρα διατίκεται ςε διάφορεσ διαμζτρουσ
και διάφορα μικθ. Αναφζρονται ςτο μοςχευμα κοιλιακισ αορτισ με Α/Α 3
ςτθν παροφςα λίςτα.

Αορτικι προζκταςθ
διχαλωτοφ
ενδοαυλικοφ
μοςχεφματοσ κοιλιακισ
αορτισ υπερνεφρικισ
ςτιριξθσ.

Αορτικι προζκταςθ του αναφερόμενου διχαλωτοφ ενδοαυλικοφ
μοςχεφματοσ υπερνεφρικισ ςτιριξθσ με Α/Α3 ςτθν παροφςα λίςτα. Ρα είναι
καταςκευαςμζνο από πολφκλωνο πολυεςτζρα και ςκελετό από
αυτοεκτεινόμενουσ δακτυλίουσ Nitinol
Επικυμθτό να ζχει ζνδειξθ CE Mark για τεχνικι Chimney EVAR.
Ϊπερκεν του επικαλυμμζνου τμιματοσ να φζρει ακάλυπτεσ ακίδεσ
κακιλωςθσ ενιαίασ κοπισ. Ρα διακζτει διπλό μθχανιςμό ζκπτυξθσ, με
κοχλιωτό ςφςτθμα για ςταδιακι και ελεγχόμενθ ζκπτυξθ και ςφςτθμα ζλξεωσ
για ταχφτερθ ζκπτυξθ.Ρα είναι χαμθλοφ προφίλ (ενδεικτικά 18F-20F) . Ρα
είναι προφορτωμζνο ςε ςφςτθμα απελευκζρωςθσ με υδρόφιλθ
επίςτρωςθ.Ρα διατίκεται ςε διάφορεσ διαμζτρουσ ζωσ και 36mm και
διάφορα μικθ (ενδεικτικά 45 ζωσ 70mm). Αναφζρεται ςτο μοςχευμα
κοιλιακισ αορτισ με Α/Α 3 ςτθν παροφςα λίςτα.

ΞΩΦΛΣ ΧΩΠΑ
ΔΛΧΑΟΩΨΣΩ
ΕΡΔΣΑΓΓΕΛΑΞΣΩ
ΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ
ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ

Διχαλωτό Ενδοαυλικό μόςχευμα κοιλιακισ αορτισ υπερνεφρικισ ςτιριξθσ 2 ι
3 τεμαχίων. Ρα είναι καταςκευαςμζνο από πολφκλωνο πολυεςτζρα και
ςκελετό από αυτοεκτεινόμενουσ δακτυλίουσ Nitinol
Επικυμθτό να ζχει ζνδειξθ CE Mark για τεχνικι Chimney EVAR.
Ϊπερκεν του επικαλυμμζνου τμιματοσ να φζρει ακάλυπτεσ ακίδεσ
κακιλωςθσ ενιαίασ κοπισ. Ρα διακζτει διπλό μθχανιςμό ζκπτυξθσ, με
κοχλιωτό ςφςτθμα για ςταδιακι και ελεγχόμενθ ζκπτυξθ και ςφςτθμα ζλξεωσ
για ταχφτερθ ζκπτυξθ.Ρα είναι χαμθλοφ προφίλ (ενδεικτικά 18F-20F) . Ρα
είναι προφορτωμζνο ςε ςφςτθμα απελευκζρωςθσ με υδρόφιλθ
επίςτρωςθ.Ρα διατίκεται ςε διάφορεσ διαμζτρουσ ζωσ και 36mm και
διάφορα μικθ.

ΕΥΛΞΑΟΩΠΠΕΡΣ ΧΨΕΡΨ
ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ ΑΓΓΕΛΩΡ
Ι ΕΡΔΣΑΓΓΕΛΑΞΣ
ΠΣΧΧΕΩΠΑ

Ενδαγγειακό επικαλυμμζνο ςτεντ ι ενδοαγγειακό μόςχευμα περιφερικϊν
αγγείων ,να είναι επικαλυμζνο με μονι ι διπλι επίςτρωςθ ePTFE και
ενδοτοιχωματικι μεταλλικι ενίςχυςθ χρωμίου- κοβαλτίου CoCr. Ρα
παρζχεται ςε διαμζτρουσ 5mm ζωσ 10mm και μικθ από 18mm ζωσ 60mm.
Ρα διζρχεται από κθκάρι 7-9Fr ανάλογα με τθ διάμετρο του. Ρα είναι
προφορτωμζνο ςε κακετιρα μπαλόνι μικουσ από 75cm ωσ και 120cm
τουλάχιςτον. Χυμβατό με οδθγό ςφρμα 0,035’’.
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5.

ΕΥΛΞΑΟΩΠΠΕΡΣ ΧΨΕΡΨ
ΘϋΕΡΔΣΑΓΓΕΛΑΞΣ
ΠΣΧΧΕΩΠΑ
ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ ΑΓΓΕΛΩΡ

Ενδαγγειακό επικαλυμμζνο ςτεντ ι ενδοαγγειακό μόςχευμα περιφερικϊν
αγγείων ,να είναι επικαλυμζνο με μονι ι διπλι επίςτρωςθ ePTFE και
ενδοτοιχωματικι μονι ι διπλι μεταλλικι ενίςχυςθ (π.χ. χρωμίου- κοβαλτίου
CoCr ι αντίςτοιχθ). Ρα παρζχεται ςε διαμζτρουσ 5mm ζωσ 11mm και μικθ
από 15mm ζωσ 80mm. Ρα διζρχεται από κθκάρι 6-8Fr ανάλογα με τθ
διάμετρο του. Ρα είναι προφορτωμζνο ςε κακετιρα μπαλόνι μικουσ από
75cm ωσ και 120cm τουλάχιςτον. Χυμβατό με οδθγό ςφρμα 0,035’’.

6.

ΧΩΧΞΕΩΘ
ΑΥΣΞΣΟΟΘΧΘΧ
ΠΛΞΦΣΧΥΕΛΦΑΠΑΨΩΡ

ΧΩΧΞΕΩΘ ΠΕ ΠΛΞΦΣΠΘΧΑΡΛΧΠΣ ΑΥΕΟΕΩΚΕΦΩΧΘΧ ΓΛΑ ΑΠΕΧΘ ΠΘΧΑΡΛΞΘ
ΑΥΣΞΣΟΟΘΧΘ ΨΩΡ ΧΥΕΛΦΑΠΑΨΩΡ ΕΠΒΣΟΛΧΠΣΩ

7.

ΠΥΑΟΣΡΛ
ΠΣΦΦΣΥΣΛΘΧΘΧ
ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑΨΩΡ
ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ Ι
ΚΩΦΑΞΛΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ

ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΠΕ ΠΥΑΟΣΡΛ ΑΥΣ ΥΣΟΩΣΩΦΕΚΑΡΘ ΓΛΑ ΠΣΦΦΣΥΣΛΘΧΘ
ΕΡΔΣΑΩΟΛΞΩΡ ΠΣΧΧΕΩΠΑΨΩΡ, ΥΣΩ ΑΡΑΟΣΓΩΧ ΠΕ ΨΘΡ ΥΣΧΣΨΘΨΑ ΩΓΦΣΩ
ΥΟΘΦΩΧΘΧ ΡΑ ΦΚΑΡΕΛ ΧΕ ΠΕΓΑΟΕΧ ΔΛΑΠΕΨΦΣΩΧ ΑΥΣ 8-46MM ΓΛΑ ΡΑ
ΞΑΟΩΥΨΕΛ ΞΑΛ ΨΘΡ ΞΣΛΟΛΑΞΘ ΞΑΛ ΨΘΡ ΚΩΦΑΞΛΞΘ ΑΣΦΨΘ

ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΣ
ΠΛΞΦΣΧΥΕΛΦΑΠΑ
ΕΠΒΣΟΛΧΠΣΩ 0,020'

Πεταλλικό μικροςπείραμα καταςκευαςμζνο από πλατίνα με δευτερεφων
ςφρμα εντόσ του αρχικοφ καταςκευαςμζνο από νιτινόλθ. Ρα είναι ςυμβατό
με μικροκακετιρεσ υψθλισ ροισ (0.025”-0.027”). Θ αποκόλλθςθ του
μικροςπειράματοσ να γίνεται μθχανικά, προςφζροντασ το πλεονζκτθμα τθσ
άμεςθσ και απολφτωσ ελεγχόμενθσ αποκόλλθςθσ. Ρα είναι πλιρωσ
αποςπϊμενο και πλιρωσ επανατοποκετοφμενο. Ρα διατίκεται ςε διάφορα
μικρά (1 εκ) ωσ και μεγάλα μικθ(60 εκ) κακϊσ και μεγζκθ (2-30χιλ), με
δυνατότθτα επιλογισ επιπζδου μαλακότθτασ. Ρα φζρουν markers που να
καταδεικνφουν τθν επιτυχι απελευκζρωςθ.

9.

ΧΕΨ ΡΕΦΦΣΧΨΣΠΛΑΧ
8,5F

Ψο Χετ να περιλαμβάνει κακετιρα νεφροςτομίασ 8,5 F με ςφςτθμα
κλειδϊματοσ, να ζχει άκρο pigtail για μείωςθ του ερεκιςμοφ των ιςτϊν, με
ςθμάδια βάκουσ που βρίςκονται ςτο ςϊμα του κακετιρα για ακριβι και
ςωςτι τοποκζτθςι του, με μεγάλεσ οπζσ για καλφτερθ ροι τθσ
παροχζτευςθσ, ,υδρόφιλθ επικάλυψθ για μαλακι ειςαγωγι ςτον αςκενι, να
είναι από πολυουρεκάνθ ,να περιλαμβάνει ειδικό εργαλείο
επανατοποκζτθςθσ, δυνατότθτα ακτινοςκιεροφ άκρου από πλατίνα ςτο άκρο
του, να διζρχεται από 0.038’’ οδθγό ςφρμα και το μικοσ κακετιρα είναι
επικυμθτό να είναι 25cm. Επίςθσ το ςετ να διακζτει ςακοφλα παροχζτευςθσ,
διαςτολείσ, βελόνθ ειςαγωγισ, 21G X 20cm με trocar stylet (τφπου Chiba)
ορατι ςτον υπζρθχο, ομοαξονικό ςφςτθμα που να αποτελείται από
διαςτολζα και δφςκαμπτθ κάνουλα, 0.018’’ και ειςαγωγζα 6F X 20cm, κακϊσ
και οδθγό ςφρμα από ανοξείδωτο ατςάλι με άκρο από πλατίνα 0,018'' και
οδθγό ςφρμα 0.038’’ X 150cm διπλοφ άκρου, ςκλθροφ τφπου, όπου τα πρϊτα
3εκ να είναι τφπου J .

10.

ΩΒΦΛΔΛΞΣΧ ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ
ΡΕΩΦΣΑΞΨΛΡΣΟΣΓΛΑΧ
ΠΕΓΑΟΣΩ ΑΩΟΣΩ

ΩΒΦΛΔΛΞΣΧ ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΞΑΛ ΚΘΞΑΦΛ ΠΕΓΑΟΣΩ ΑΩΟΣΩ (εςωτερικι διάμετρο
0,088') .ΨΣ ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΣ ΨΣΩ ΑΞΦΣ ΡΑ ΕΜΡΑΛ ΕΩΞΑΠΥΨΣ ΞΑΛ ΩΔΦΣΦΛΟΣ, ΕΩΚΩ
Θϋ/ΞΑΛ multipurpose, να είναι ςυμβατοσ με οδθγό ςφρμα 0,035' ι/και 0,038',
το ςετ να ςυμπεριλαμβανει αιμοςτατικθ βαλβίδα, διαςτολζα και crosscut
βαλβίδα.

8.
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ΧΩΧΨΘΠΑ ΕΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ
ΕΥΑΡΑΨΣΥΣΚΕΨΘΧΘΧ
ΦΛΟΨΦΣΩ ΞΑΨΩ ΞΣΛΟΘΧ
ΦΟΕΒΑΧ

ΧΕΨ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΑΦΑΛΦΕΧΘΧ Θ' ΞΑΛ ΕΥΕΡΑΨΣΥΣΚΕΨΘΧΘΧ ΦΛΟΨΦΣΩ ΞΑΨΩ
ΞΣΛΟΘΧ ΦΟΕΒΑΧ, ΓΛΑ ΔΛΑΧΦΑΓΛΨΛΔΛΞΘ ΥΦΣΧΥΕΟΑΧΘ, ΨΣ ΧΕΨ ΡΑ ΥΕΦΛΕΧΕΛ ΨΣ
ΚΘΞΑΦΛ ΕΛΧΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ ΨΣ ΧΩΧΨΘΠΑ ΑΦΑΛΦΕΧΘΧ ΨΣ ΣΥΣΛΣ ΡΑ ΕΧΕΛ
ΔΩΡΑΨΣΨΘΨΑ ΓΩΡΛΩΧΘΧ ΨΣΩ ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΣΩ ΨΣΩ ΑΞΦΣΩ ΞΑΛ ΡΑ ΕΜΡΑΛ
ΕΦΣΔΛΑΧΠΕΡΣ ΠΕ ΕΛΔΛΞΕΧ ΑΞΛΔΕΧ ΑΡΑΞΨΘΧΘΧ

12.

ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ
ΑΡΑΦΦΣΦΘΧΘΧ
ΚΦΣΠΒΩΡ

ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΑΡΑΦΦΣΦΘΧΘΧ ΚΦΣΠΒΩΡ ΠΕ ΔΛΑΦΣΦΕΧ ΗΩΡΕΧ ΠΕΨΑΒΑΧΘΧ.
ΡΑ ΥΦΣΧΦΕΦΕΨΑΛ ΧΕ ΔΛΑΦΣΦΕΧ ΔΛΑΠΕΨΦΣΩΧ (ενδεικτικά 3-8Fr) ΡΑ ΕΧΕΛ
ΠΕΓΑΟΣ ΕΧΩΨΕΦΛΞΣ ΑΩΟΣ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΥΛΨΩΧΘ ΑΡΑΦΦΣΦΘΧΘ ΨΩΡ ΚΦΣΠΒΩΡ,
ΛΞΑΡΣ ΠΘΞΣΧ (ενδεικτικά >100εκ) , ΧΕ ΔΛΑΦΣΦΑ ΧΧΘΠΑΨΑ (ευκφσ,
κεκαμζνοσ) ΞΑΛ ΡΑ ΕΜΡΑΛ ΧΩΠΒΑΨΣΧ ΓΛΑ ΧΦΘΧΘ ΨΣΧΣ ΧΨΣ ΑΦΨΘΦΛΑΞΣ ΣΧΣ
ΞΑΛ ΧΨΣ ΦΟΕΒΛΞΣ ΑΓΓΕΛΑΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ. ΡΑ ΠΥΣΦΕΛ ΡΑ ΧΩΡΔΕΚΕΛ ΧΕ ΧΩΧΨΘΠΑ
ΠΘΧΑΡΛΞΘΧ ΑΡΨΟΛΑΧ ΑΡΑΦΦΣΦΘΧΘΧ

13.

ΞΑΚΕΨΘΦΕΧ ΠΥΑΟΣΡΛΑ
ΑΓΓΕΛΣΥΟΑΧΨΛΞΘΧ
ΠΛΞΦΩΡ ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ
ΑΓΓΕΛΩΡ

Ρα είναι τφπου RX
Ρα φζρει υδρόφιλθ επίςτρωςθ
Ρα διατίκεται ςε διάφορα μικθ και διαμζτρουσ
Ρα είναι ςυμβατό με 0.018’’ οδθγό ςφρμα και 6-7F οδθγό κακετιρα

ΞΑΚΕΨΘΦΕΧ ΠΥΑΟΣΡΛΑ
ΑΓΓΕΛΣΥΟΑΧΨΛΞΘΧ
ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ ΑΓΓΕΛΩΡ

ΞΑΚΕΨΘΦΕΧ ΠΥΑΟΣΡΛΑ ΑΓΓΕΛΣΥΟΑΧΨΛΞΘΧ ΥΦΣΩΚΣΩΠΕΡΣΛ ΥΑΡΩ ΧΕ ΣΔΘΓΣ
ΧΩΦΠΑ 0,018"/ 0,035’, ΧΑΠΘΟΣΩ ΥΦΣΦΛΟ ΩΧΨΕ ΡΑ ΔΛΕΦΧΣΡΨΑΛ ΑΥΣ ΚΘΞΑΦΛ
≤ 6Fr, ΧΕ ΔΛΑΦΣΦΑ ΠΘΞΘ ΞΑΛ ΔΛΑΠΕΨΦΣΩΧ (ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΑ ΔΛΑΠΕΨΦΣΧ 3-10mm
ΞΑΛ ΠΘΞΣΧ 20-100mm). Σ ΚΑΟΑΠΣΧ ΠΥΑΟΣΡΛΣΩ ΡΑ ΕΛΡΑΛ ΨΩΥΣΩ MULTI
FOLD ΩΧΨΕ ΡΑ ΕΥΑΡΑΦΣΦΠΑΦΕΨΑΛ ΠΕΨΑ ΨΘΡ ΑΥΣΥΟΘΦΩΧΘ ΨΣΩ ΓΛΑ ΡΑ
ΠΥΣΦΕΛ ΡΑ ΧΦΘΧΛΠΣΥΣΛΕΛΨΑΛ ΥΣΟΟΕΧ ΦΣΦΕΧ. ΨΣ ΧΩΧΨΘΠΑ ΡΑ ΦΕΦΕΛ ΔΩΣ
ΑΞΨΛΡΣΧΞΛΕΦΣΩΧ ΔΕΛΞΨΕΧ ΧΨΑ ΑΞΦΑ ΨΣΩ ΠΥΑΟΣΡΛΣΩ. ΡΑ ΔΛΑΨΛΚΕΡΨΑΛ ΧΕ
ΔΛΑΦΣΦΑ ΠΘΞΘ ΞΑΚΕΨΘΦΩΡ. ΡΑ ΕΛΡΑΛ ΑΡΑΓΡΩΦΛΧΠΕΡΘΧ ΑΛΑΧ ΧΨΘ
ΔΛΕΚΡΘ ΛΑΨΦΛΞΘ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ (ΡΑ ΠΥΣΦΣΩΡ ΡΑ ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΣΩΡ ΨΘ
ΧΦΘΧΛΠΣΥΣΛΘΧΘ ΨΣΩΧ ΧΕ ΕΠΥΕΛΦΑ ΞΕΡΨΦΑ ΕΥΕΠΒΑΨΛΞΘΧ ΑΞΨΛΡΣΟΣΓΛΑΧ
ΠΕΧΑ ΑΥΣ ΔΛΕΚΡΕΛΧ ΑΡΕΑΦΨΘΨΕΧ ΠΕΟΕΨΕΧ)

15.

ΕΥΛΞΑΟΩΠΠΕΡΣ ΧΨΕΡΨ
ΘϋΕΡΔΣΑΓΓΕΛΑΞΣ
ΠΣΧΧΕΩΠΑ ΠΕΓΑΟΩΡ
ΞΑΛ ΠΛΞΦΩΡ
ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ ΑΓΓΕΛΩΡ

Ενδαγγειακό επικαλυμμζνο ςτεντ ι ενδοαγγειακό μόςχευμα περιφερικϊν
αγγείων ,να είναι επικαλυμζνο με μονι ι διπλι επίςτρωςθ ePTFE και
τοιχωματικι μονι ι διπλι μεταλλικι ενίςχυςθ NiTi νικελίου-τιτανίου ι
αντίςτοιχθ. Ρα παρζχεται ςε διαμζτρουσ 2,5mm ζωσ 15mm και μικθ από
15mm ζωσ 250mm. Ρα διζρχεται από κθκάρι 7-12Fr ανάλογα με τθ διάμετρο
του. Ρα είναι αυτοεκτεινόμενο Ι προφορτωμζνο ςε κακετιρα μπαλόνι, με
μικυσ από 75cm ωσ και 120cm τουλάχιςτον. Χυμβατό με οδθγό ςφρμα
0,035’’.

16.

ΧΩΧΞΕΩΘ ΠΕ ΑΓΓΕΛΑΞΣ
ΕΠΒΣΟΣ.

Χυςκευι απελευκζρωςθσ εμβόλου αποκλειςμοφ αγγείων από νιτινόλθ και
εςωτερικζσ μεμβράνεσ. Ρα είναι διακζςιμο ςε διάφορεσ διαμζτρουσ (π.χ. 424χιλ).

17.

ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΠΥΑΟΣΡΛ
ΑΓΓΕΛΣΥΟΑΧΨΛΞΘΧ
ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ ΑΓΓΕΛΩΡ
ΠΕ ΦΑΦΠΑΞΕΩΨΛΞΘ
ΣΩΧΛΑ.

Ξακετιρασ μπαλόνι περιφερικϊν αγγείων OTW/0,035’’, διαμζτρου 4F-6F, ςε
διάφορα μικθ, εκλφον αντιεπαναςτενωτικι φαρμακευτικι ουςία (Paclitaxel
ι sirolimus ι αντίςτοιχθ). Σ κακετιρασ να φζρει υδρόφοβθ επικάλυψθ για
επιπλζον ςτακερότθτα και να φερει ειδικο αποςχιηομενο κθκαρι προςταςιασ
του φαρμακου.

11.

14.
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18.

Αυτό-διατεινόμενο
ςφςτθμα κωρακικοφ
μοςχεφματοσ (stentgraft) για τθν
ενδοαγγειακι
επιδιόρκωςθ βλαβϊν
τθσ Κωρακικισ αορτισ

Αυτό-διατεινόμενο ςφςτθμα κωρακικοφ μοςχεφματοσ (stent-graft) για τθν
ενδοαγγειακι επιδιόρκωςθ βλαβϊν τθσ Κωρακικισ αορτισ. Ξαταςκευαςμζνο
από πολφκλωνο πολυεςτζρα και ςκελετό από ςτζντ Ριτινόλθσ. Ψο μόςχευμα
να φζρει ακτινοςκιεροφσ δείκτεσ ςτο εγγφσ και άπω τμιμα του, κακϊσ και
ζνα δείκτθ που να υποδεικνφεο τθν ελάχιςτθ απαραίτθτθ ηϊνθ επικάλυψθσ
ςε ενδεχόμενθ χριςθ δεφτερου ενδομοςχεφματοσ ςτθ ςειρά .Ρα είναι
Ωψθλισ ευκαμψίασ και προςαρμοςτικότθτασ ςτθν ανατομία του αςκενι.Ψο
μόςχευμα να είναι προφορτωμζνο ςε ςφςτθμα ζκπτυξθσ χαμθλοφ προφίλ
(ενδεικτικά 18F-22F), ςυμβατό με 0.035’’ οδθγό ςφρμα,, με υδρόφιλθ
επικάλυψθ και ανκεκτικότθτα ςτισ ςτρεβλϊςεισ. Ρα υπάρχει δυνατότθτα
επιλογισ μεταξφ ενδομοςχευμάτων με γυμνά άγκιςτρα πρόςφυςθσ ςτο εγγφσ
άκρο και χωρίσ αυτά.Ρα διακζτει διπλό μθχανιςμό ζκπτυξθσ, με ςφςτθμα
ζλξεωσ για ταχφτερθ τοποκζτθςθ και κοχλιωτό ςφςτθμα ςταδιακισ
ελεγχόμενθσ απελευκζρωςθσ.Ρα ζχει ειδικό ςφςτθμα απελευκζρωςθσ του
εγγφσ άκρου του (tip capture) μετά τθν πλιρθ ζκπτυξθ του ενδομοςχεφματοσ.
Ρα διατίκεται ςε διαφορετικζσ διαμορφϊςεισ (ευκφ και κωνικό), ςε διάφορεσ
διαμζτρουσ (ενδεικτικά 20-46χιλ) και μικθ (ενδεικτικά50-200χιλ)

19.

ΑΣΦΨΣΠΣΡΣΟΑΓΣΡΛΣ
ΠΣΧΧΕΩΠΑ ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ
ΑΣΦΨΘΧ

ΕΡΔΣΑΩΟΛΞΣ ΑΩΨΣΕΞΨΕΛΡΣΠΕΡΣ ΑΣΦΨΣΠΣΡΣΟΑΓΣΡΛΣ ΠΣΧΧΕΩΠΑ
ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ από ςκελετό αυτοεκτεινόμενων δακτυλίων νιτινόλθσ και
διπλι μεμβράνθ ePTFE τφπου ςάντουιτσ.

ΑΩΨΣΕΞΨΕΛΡΣΠΕΡΣ
ΧΨΕΡΨ ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ
ΑΓΓΕΛΩΡ

ΑΩΨΣΕΞΨΕΛΡΣΠΕΡΣΛ ΕΡΔΣΑΩΟΛΞΣΛ ΡΑΦΚΘΞΕΧ ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ ΑΓΓΕΛΩΡ
ΧΑΠΘΟΣΩ ΥΦΣΦΛΟ (ΡΑ ΔΛΕΦΧΣΡΨΑΛ ΑΥΣ ΚΘΞΑΦΛΑ 5-6FR ΣΟΑ ΨΑ ΠΕΓΕΚΘ),
ΡΑ ΥΦΣΩΚΣΩΡΨΑΛ ΥΑΡΩ ΧΕ ΣΔΘΓΣ ΧΩΦΠΑ 0,035', ΡΑ ΔΛΑΨΛΚΕΡΨΑΛ ΧΕ
ΔΛΑΦΣΦΑ ΠΘΞΘ (ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΑ 20,40,60,80 χιλ) ΞΑΛ ΔΛΑΠΕΨΦΣΩΧ (ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΑ
4-10χιλ). ΡΑ ΦΕΦΣΩΡ ΑΞΨΛΡΣΧΞΛΕΦΣΩΧ ΔΕΛΞΨΕΧ ΧΨΑ ΑΞΦΑ ΨΣΩΧ, ΡΑ ΕΛΡΑΛ
ΑΥΣ ΡΛΨΛΡΣΟΘ, ΠΕ ΧΩΧΨΘΠΑ ΑΡΨΛ-JUMPING ΞΑΛ ΔΩΡΑΨΣΨΘΨΑ CROSS-OVER,
ΠΕ ΠΘΧΑΡΛΧΠΣ ΑΥΕΟΕΩΚΕΦΩΧΘΧ ΦΛΟΛΞΣ ΧΨΣ ΧΦΘΧΨΘ, ENΩ ΕΥΛΚΩΠΘΨΘ
ΕΛΡΑΛ ΞΑΛ Θ ΔΩΡΑΨΣΨΘΨΑ ΕΥΑΡΑΨΣΥΣΚΕΨΘΧΘΧ ΠΕΨΑ ΨΘ ΠΕΦΛΞΘ ΕΞΥΨΩΘ
ΨΣΩΧ.
ΡΑ ΕΛΡΑΛ
ΑΡΑΓΡΩΦΛΧΠΕΡΘΧ ΑΛΑΧ ΧΨΘ ΔΛΕΚΡΘ ΛΑΨΦΛΞΘ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ (ΡΑ ΠΥΣΦΣΩΡ
ΡΑ ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΣΩΡ ΨΘ ΧΦΘΧΛΠΣΥΣΛΘΧΘ ΨΣΩΧ ΧΕ ΕΠΥΕΛΦΑ ΞΕΡΨΦΑ
ΕΥΕΠΒΑΨΛΞΘΧ ΑΞΨΛΡΣΟΣΓΛΑΧ ΠΕΧΑ ΑΥΣ ΔΛΕΚΡΕΛΧ ΑΡΕΑΦΨΘΨΕΧ ΠΕΟΕΨΕΧ).
ΡΑ ΕΛΡΑΛ ΧΩΠΒΑΨΑ ΠΕ ΨΣΩΧ ΧΩΓΧΦΣΡΣΩΧ ΠΑΓΡΘΨΛΞΣΩΧ ΨΣΠΣΓΦΑΦΣΩΧ
(ΑΡΨΣΧΘ ΧΕ ΕΡΨΑΧΘ ΥΕΔΛΣΩ ΩΧ 1,5 TESLA).

ΚΘΞΑΦΛ ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ

ΑΨΦΑΩΠΑΨΛΞΑ ΑΡΨΛΚΦΣΠΒΩΨΛΞΑ ΚΘΞΑΦΛΑ ΕΛΧΑΓΩΓΘΧ ΞΑΚΕΨΘΦΩΡ
ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ, ΕΩΦΣΩΧ 6FR . α) NA ΦΕΦΣΩΡ ΔΛΑΧΨΣΟΕΑ ΑΨΦΑΩΠΑΨΛΞΣ ΞΑΛ
ΕΥΑΦΞΣΩΧ ΧΞΟΘΦΣΨΘΨΑΧ, β) ΡΑ ΦΕΦΣΩΡ ΑΛΠΣΧΨΑΨΛΞΘ ΒΑΟΒΛΔΑ ΧΩΦΛΧ
ΑΥΩΟΕΛΕΧ, ΠΕ ΞΑΟΩΠΠΑ ΧΦΩΠΑΨΛΞΣΩ ΞΩΔΛΞΑ ΑΡΑΟΣΓΑ ΠΕ ΨΘΡ
ΔΛΑΠΕΨΦΣ ΨΣΩ ΚΘΞΑΦΛΣΩ γ) ΡΑ ΔΛΑΚΕΨΕΛ ΕΡΑ ΔΑΞΨΩΟΛΣ ΦΑΠΠΑΨΩΡ ΓΛΑ
ΔΛΕΩΞΣΟΩΡΧΘ ΨΘΧ ΧΨΑΚΕΦΣΥΣΛΘΧΘΧ ΨΣΩ ΚΘΞΑΦΛΣΩ , δ) ΡΑ ΕΧΣΩΡ
ΧΩΡΔΕΔΕΠΕΡΣ ΥΟΑΓΛΣ ΔΛΑΦΑΡΘ ΧΩΟΘΡΑ ΕΓΧΩΧΘΧ ΩΓΦΩΡ ΦΕΦΣΡΨΑ
ΧΧΕΨΛΞΘ ΞΑΡΣΩΟΑ. ε) ΧΨΘ ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΑ ΡΑ ΥΕΦΛΕΧΣΩΡ ΣΔΘΓΣ ΧΩΦΠΑ 0,035'.'
Θ προςφορά να ςυνοδεφεται με δείγμα προσ δοκιμαςτικι χριςθ

20.

21.
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ΣΔΘΓΑ ΧΩΦΠΑΨΑ
ΘΥΑΦΛΡΛΧΠΕΡΑ 0,035"

ΣΔΘΓΑ ΧΩΦΠΑΨΑ ΑΨΦΑΩΠΑΨΛΞΑ ΑΡΨΛΚΦΣΠΒΩΨΛΞΑ ΠΕ ΕΥΛΞΑΟΩΨΘ TEFLON,
ΘΥΑΦΛΡΛΧΠΕΡΑ ΥΦΣΕΠΒΑΥΨΛΧΠΕΡΑ ΥΦΛΡ ΨΘΡ ΞΑΨΑΧΞΕΩΘ ΨΣΩΧ ΓΛΑ
ΑΥΣΦΩΓΘ ΦΩΓΠΩΡ ΧΨΘΡ ΕΥΛΞΑΟΩΨΘ. ΡΑ ΕΧΣΩΡ ΕΩΞΑΠΥΨΣ ΑΞΦΣ, ΕΩΚΩ Ι
ΞΩΦΨΣ, ΡΑ ΒΦΛΧΞΣΡΨΑΛ ΧΕ ΕΩΧΦΘΧΨΘ ΧΨΧΞΕΩΑΧΛΑ, ΡΑ ΕΧΣΩΡ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ
ΓΛΑ ΔΛΕΟΕΩΧΘ ΑΥΣ ΕΟΛΞΣΕΛΔΘ ΑΓΓΕΛΑ ΞΑΛ ΑΓΓΕΛΑ ΠΕ ΧΨΕΡΩΨΛΞΕΧ ΒΟΑΒΕΧ ΞΑΛ
ΡΑ ΣΟΛΧΚΑΛΡΣΩΡ ΕΩΞΣΟΑ ΔΛΑ ΠΕΧΣΩ ΨΣΩ ΞΑΚΕΨΘΦΑ ΠΕ ΕΟΑΧΛΧΨΘ ΨΦΛΒΘ.
ΡΑ ΔΛΑΨΛΚΕΡΨΑΛ ΧΕ ΔΛΑΠΕΨΦΣ 0,035” ΞΑΛ ΧΕ ΠΘΞΣΧ 150 και 180cm. Θ
πρόςφορα να ςυνοδεφεται με δείγμα προσ χριςθ.

23.

ΣΔΘΓΑ ΧΩΦΠΑΨΑ
ΠΛΞΦΩΡ ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ
ΑΓΓΕΛΩΡ ΔΛΑΠΕΨΦΣΩ
0,014"

ΣΔΘΓΑ ΧΩΦΠΑΨΑ ΑΨΦΑΩΠΑΨΛΞΑ ΑΡΨΛΚΦΣΠΒΩΨΛΞΑ. ΡΑ ΕΧΣΩΡ ΕΩΞΑΠΥΨΣ
ΑΞΦΣ, ΕΩΚΩ Ι ΞΩΦΨΣ, ΡΑ ΒΦΛΧΞΣΡΨΑΛ ΧΕ ΕΩΧΦΘΧΨΘ ΧΨΧΞΕΩΑΧΛΑ, ΡΑ ΕΧΣΩΡ
ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ ΓΛΑ ΔΛΕΟΕΩΧΘ ΑΥΣ ΠΛΞΦΑ ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΑ ΕΟΛΞΣΕΛΔΘ ΑΓΓΕΛΑ ΞΑΛ
ΑΓΓΕΛΑ ΠΕ ΧΨΕΡΩΨΛΞΕΧ ΒΟΑΒΕΧ ΞΑΛ ΡΑ ΣΟΛΧΚΑΛΡΣΩΡ ΕΩΞΣΟΑ ΔΛΑ ΠΕΧΣΩ
ΨΣΩ ΞΑΚΕΨΘΦΑ ΠΕ ΕΟΑΧΛΧΨΘ ΨΦΛΒΘ. ΡΑ ΔΛΑΨΛΚΕΡΨΑΛ ΧΕ ΔΛΑΠΕΨΦΣ 0,014”
ΞΑΛ ΧΕ ΔΛΑΦΣΦΑ ΠΘΞΘ (200-300cm). Θ πρόςφορα να ςυνοδεφεται με δείγμα
προσ χριςθ.

24.

ΑΥΣΧΨΕΛΦΩΠΕΡΘ
ΞΑΟΩΔΛΩΧΘ
ΑΡΑΦΦΣΦΘΧΘΧ
ΠΕΓΑΟΣΩ ΑΩΟΣΩ

ΑΥΣΧΨΕΛΦΩΠΕΡΘ ΞΑΟΩΔΛΩΧΘ ΑΡΑΦΦΣΦΘΧΘΧ ΠΕΓΑΟΣΩ ΑΩΟΣΩ ΥΣΩ ΡΑ
ΕΜΡΑΛ ΧΩΠΒΑΨΘ ΠΕ ΞΑΚΕΨΘΦΕΧ ΞΑΛ ΑΡΨΟΛΑ ΠΘΧΑΡΛΞΘΧ ΑΡΑΦΦΣΦΘΧΘΧ

ΧΦΑΛΦΛΔΛΑ
ΧΘΠΕΛΣΕΠΒΣΟΛΧΠΣΩ

Πικροςφαιρίδια χθμειοεμβολιςμοφ αγγείων, επικυμθτι είναι θ ακριβισ τουσ
βακμονόμθςθ, να είναι προγεμιςμζνα ςε ςφριγγα των, από hydrogel με
επικάλυψθ ανόργανου βιοςυμβατοφ πολυμεροφσ, δυνατότθτα φόρτωςθσ
φαρμάκων μζχρι 150mg με μικρι ταυτόχρονθ αφξθςθ μεγζκουσ, και
δυνατότθτα ςυμπίεςθσ, ςε διάφορεσ διαςτάςεισ.

ΧΕΨ ΥΑΦΣΧΕΨΕΩΧΘΧ
ΧΣΟΘΦΣΦΩΡ

α) Ξακετιρα τφπου pigtail με ςφςτθμα κλειδϊματοσ, ο οποίοσ να φζρει
πολλαπλζσ οπζσ κακϊσ και ακτινοςκιερό ςθμαντι που να υποδεικνφει το
τζλοσ των οπϊν ςτο ςϊμα του κακετιρα. β) Σ κακετιρασ να ζχει κατάλλθλο
μικοσ (ενδεικτικά >35 cm) και υδρόφιλθ επικάλυψθ, να διατίκεται ςε
διάφορεσ διαμζτρουσ (ενδεικτικά 8 & 10F) και locking με ςθμαντι γ) Ψο ςετ
να περιζχει τόςο μεταλλικι κάνουλα με Trocar, όςο και Εφκαμπτθ κάνουλα ,
δ) Επίςθσ το ςετ να περιζχει ςφρμα 018'' νιτινόλθσ με εφκαμπτο ακτινοςκιερό
άκρο ικανοφ μικουσ π.χ.70cm), κακϊσ και οδθγό Χφρμα 038'' μικουσ 150
εκατοςτϊν, Διαςτολείσ 8,10,12 Fr και Σμοαξονικό Χφςτθμα ειςαγωγισμε
ακτινοςκιερό άκρο.

27.

ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑ
ΚΩΦΑΞΛΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ ΠΕ
ΕΛΔΛΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ
ΑΥΕΟΕΩΚΕΦΩΧΘΧ

ΕΡΔΣΑΩΟΛΞΣ ΑΩΨΣΕΞΨΕΛΡΣΠΕΡΣ ΠΣΧΧΕΩΠΑ ΚΩΦΑΞΛΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ,
χαμθλοφ προφίλ ϊςτε να είναι εφικτι θ εμφφτευςι του και ΔΛΑΔΕΦΠΛΞΑ,
ΞΑΨΑΧΞΕΩΑΧΠΕΡΣ ΑΥΣ ePTFE ΠΕ ΧΞΕΟΕΨΣ ΑΥΤ ΡΛΨΛΡΣΟΘ , ΡΑ ΔΛΑΚΕΨΕΛ
ΕΛΔΛΞΣ ςφςτθμα ζκπτυξθσ ωςτε να ειναι εφικτι αρχικά θ ζκπτυξθ του
ενδομοςχεφματοσ μζχρι τθν ενδιάμεςθ διάμετρο και ςε δεφτερο χρόνο θ
απελευκζρωςθ μζχρι τθν πλιρθ διάμετρο του ενδομοςχεφματοσ. Επικυμθτό
να διακζτει μθχανιςμό γωνίωςθσ του εγγφσ άκρου για περιπτϊςεισ δφςκολθσ
ανατομίασ τθσ αορτισ. Ρα προςφζρεται ςε διάφορα μικθ ( ενδεικτικά 50250χιλ) και διαμζτρουσ (24-46χιλ) ΞΑΚΩΧ ΞΑΛ ΧΕ ΕΩΚΕΑ ΘϋΞΩΡΛΞΑ.

28.

ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑ (stnt
graft) ΚΩΦΑΞΛΞΘΧ
ΑΣΦΨΘΧ.

ΕΡΔΣΑΩΟΛΞΣ ΑΩΨΣΕΞΨΕΛΡΣΠΕΡΣ ΠΣΧΧΕΩΠΑ ΚΩΦΑΞΛΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ,
ΧΑΠΘΟΣΩ ΥΦΣΦΛΟ ΪΧΨΕ ΡΑ ΕΜΡΑΛ ΕΦΛΞΨΘ Θ ΔΛΑΔΕΦΠΛΞΘ ΕΠΦΩΨΕΩΧΘ ΨΣΩ,
ΠΕ ΧΞΕΟΕΨΣ ΑΥΤ ΡΛΨΛΡΣΟΘ ΞΑΛ ΔΛΥΟΘ ΠΕΠΒΦΑΡΘ ePTFE, ΡΑ
ΥΦΣΧΦΕΦΕΨΑΛ ΧΕ ΔΛΑΦΣΦΑ ΠΘΞΘ ( ενδεικτικά 50-250χιλ) ΞΑΛ ΔΛΑΠΕΨΦΣΩΧ
(24-46χιλ) ΞΑΚΩΧ ΞΑΛ ΧΕ ΕΩΚΕΑ ΘϋΞΩΡΛΞΑ.

22.

25.

26.
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ΧΩΧΨΘΠΑ ΑΦΑΛΦΕΧΘΧ
ΕΡΩΡ ΧΩΠΑΨΩΡ ΑΥΤ
ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΑ ΑΓΓΕΛΑ

Χφςτθμα αφαίρεςθσ ξζνων ςωμάτων, τριϊν κθλειϊν από nitinol με νιματα
από πλατίνα για άριςτθ ακτινοςκιερότθτα, ικανοφ μικουσ (ενδεικτικά 120cm)
κατάλλθλοσ για χριςθ ςε διαφόρων διαμζτρων αγγεία (ενδεικτικά 6-45
mm).Σ κακετιρασ του να είναι καταςκευαςμζνοσ από τεφλόν ι αντίςτοιχο
υλικό , με ακτινοςκιερό τμιμα, να διζρχεται από κθκάρι 6F ι 7F και να ζχει
άκρο με κλίςθ (ενδεικτικά 15 μοιρϊν).

ΞΑΚΕΨΘΦΑ
ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ
VERTEBRAL

Υεριφερικοί διαγνωςτικοί υδροφιλοι κακετιρεσ αγγειογραφίασ VERTEBRAL 45F για υπερεκλεκτικό κακετθριαςμό ςπλαχνικϊν αγγείων, με μεταλλικό
εςωτερικό πλζγμα ςτο ςτζλεχοσ για καλφτερθ περιςτροφι. Ρα διακζτουν
κωνικό άκρο, να ειναι ιδιαιτερα γλιςτεροι ,να διατίκενται ςε μεγζκοσ 4-5F
και διάφορα μικθ (ενδεικτικά 65-100 cm) και να περνά από ςφρμα 0.035'' και
0.038'' . Ρα διακζτουν ακτινοςκιερό άκρο για καλφτερθ απεικόνιςθ. Θ
προςφορά να ςυνοδεφεται με δείγμα προσ δοκιμαςτικι χριςθ

ΞΑΚΕΨΘΦΑ
ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ PIGTAIL

Υεριφερικοί διαγνωςτικοί υδροφιλοι κακετιρεσ αγγειογραφίασ PIGTAIL 4-5F
για υπερεκλεκτικό κακετθριαςμό ςπλαχνικϊν αγγείων, με μεταλλικό
εςωτερικό πλζγμα ςτο ςτζλεχοσ για καλφτερθ περιςτροφι. Ρα διακζτουν
κωνικό άκρο, να ειναι ιδιαιτερα γλιςτεροι ,να διατίκενται ςε μεγζκοσ 4-5F
και διάφορα μικθ (ενδεικτικά 65-100 cm) και να περνά από ςφρμα 0.035'' και
0.038'' . Ρα διακζτουν ακτινοςκιερό άκρο για καλφτερθ απεικόνιςθ. Θ
προςφορά να ςυνοδεφεται με δείγμα προσ δοκιμαςτικι χριςθ

ΞΑΚΕΨΘΦΑ
ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ SIMONS

Υεριφερικοί διαγνωςτικοί υδροφιλοι κακετιρεσ αγγειογραφίασ SIMONS 4-5F
για υπερεκλεκτικό κακετθριαςμό εγκεφαλικϊν ι/και ςπλαχνικϊν αγγείων, με
μεταλλικό εςωτερικό πλζγμα ςτο ςτζλεχοσ για καλφτερθ περιςτροφι. Ρα
διακζτουν κωνικό άκρο, να ειναι ιδιαιτερα γλιςτεροι ,να διατίκενται ςε
μεγζκοσ 4-5F και διάφορα μικθ (ενδεικτικά 65-100 cm) και να περνά από
ςφρμα 0.035'' και 0.038'' . Ρα διακζτουν ακτινοςκιερό άκρο για καλφτερθ
απεικόνιςθ. Θ προςφορά να ςυνοδεφεται με δείγμα προσ δοκιμαςτικι χριςθ

ΣΔΘΓΣ ΧΩΦΠΑ
ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ

ΣΔΘΓΑ ΧΩΦΠΑΨΑ ΑΨΦΑΩΠΑΨΛΞΑ ΑΡΨΛΚΦΣΠΒΩΨΛΞΑ ΠΕ ΕΥΛΞΑΟΩΨΘ TEFLON,
ΘΥΑΦΛΡΛΧΠΕΡΑ ΥΦΣΕΠΒΑΥΨΛΧΠΕΡΑ ΥΦΛΡ ΨΘΡ ΞΑΨΑΧΞΕΩΘ ΨΣΩΧ ΓΛΑ
ΑΥΣΦΩΓΘ ΦΩΓΠΩΡ ΧΨΘΡ ΕΥΛΞΑΟΩΨΘ. ΡΑ ΕΧΣΩΡ ΕΩΞΑΠΥΨΣ ΑΞΦΣ, ΞΩΦΨΣ,
ΡΑ ΒΦΛΧΞΣΡΨΑΛ ΧΕ ΕΩΧΦΘΧΨΘ ΧΨΧΞΕΩΑΧΛΑ, ΡΑ ΔΛΑΨΛΚΕΡΨΑΛ ΧΕ ΔΛΑΦΣΦΑ
ΠΘΞΘ (ενδεικτικά 150-180-260εκ) ΠΕ ΔΛΑΠΕΨΦΣ 0,035"

34.

ΠΑΞΦΩ ΚΘΞΑΦΛ
ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ
ΠΕΓΑΟΣΩ ΕΩΦΣΩΧ

ΑΨΦΑΩΠΑΨΛΞΣ ΑΡΨΛΚΦΣΠΒΩΨΛΞΣ ΩΔΦΣΦΛΟΣ ΚΘΞΑΦΛ ΕΛΧΑΓΩΓΘΧ
ΞΑΚΕΨΘΦΩΡ ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ, ΕΩΦΣΩΧ 6-8FR, ΡΑ ΔΛΑΨΛΚΕΨΑΛ ΧΕ ΔΛΑΦΣΦΑ
ΠΘΞΘ (45-90cm). α) NA ΦΕΦΕΛ ΔΛΑΧΨΣΟΕΑ ΑΨΦΑΩΠΑΨΛΞΣ ΞΑΛ ΕΥΑΦΞΣΩΧ
ΧΞΟΘΦΣΨΘΨΑΧ, β) ΡΑ ΦΕΦΕΛ ΑΛΠΣΧΨΑΨΛΞΘ ΒΑΟΒΛΔΑ ΧΩΦΛΧ ΑΥΩΟΕΛΕΧ, γ) ΡΑ
ΔΛΑΚΕΨΕΛ ΩΔΦΣΦΛΟΘ ΕΥΛΞΑΟΩΨΘ ΧΕ ΣΟΣ ΨΣΩ ΨΣ ΠΘΞΣΧ, δ) ΡΑ ΕΧΕΛ
ΧΩΡΔΕΔΕΠΕΡΣ ΥΟΑΓΛΣ ΔΛΑΦΑΡΘ ΧΩΟΘΡΑ ΕΓΧΩΧΘΧ ΩΓΦΩΡ ΦΕΦΣΡΨΑ
ΧΧΕΨΛΞΘ ΞΑΡΣΩΟΑ. ε) ΡΑ ΕΧΕΛ ΑΞΨΛΡΣΧΞΛΕΦΣ ΑΞΦΣ. Θ προςφορά να
ςυνοδεφεται με δείγμα προσ δοκιμαςτικι χριςθ

35.

ΧΕΨ ΩΔΦΣΦΛΟΣΩ
ΠΛΞΦΣΞΑΚΕΨΘΦΑ 2,6F
ΞΑΛ ΣΔΘΓΣΩ ΧΩΦΠΑΨΣΧ

Ωδρόφιλοσ μικροκακετιρασ υπερεκλεκτικοφ εμβολιςμοφ περιφερικϊν
αγγείων υψθλισ ροισ 2,6F να διατίκεται ςε διάφορα μικθ (ενδεικτικά 125
και 150 εκ), το ςετ να περιλαμβάνει οδθγό ςφρμα multicurve, με ςφςτθμα
επάλλθλθσ γωνίωςθσ κατάλλθλου μικουσ (ενδεικτικά 160cm).

29.

30.

31.

32.

33.
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36.

ΣΔΘΓΑ ΧΩΦΠΑΨΑ
ΠΛΞΦΩΡ ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ
ΑΓΓΕΛΩΡ ΔΛΑΠΕΨΦΣΩ
0,018"

Σδθγά ςφρματα αγγειοπλαςτικισ μικρϊν περιφερικϊν αγγείων, με πυρινα
από nitinol, επικάλυψθ ςιλικόνθσ, και το άκρο από ςπείραμα χρυςοφ βολφραμίου. Χε διαμζτρο 0.018ϋϋ, και διάφορα μικθ (π.χ. 80, 150, 180, 260,
300 και 400cm και ςε δφο βακμοφσ ςκλθρότθτασ: flex και stiff.

37.

ΩΔΦΣΦΛΟΣ ΣΔΘΓΣ
ΧΩΦΠΑ 0,035"

Ωδρόφιλα οδθγά ςφρματα αγγειοπλαςτικισ περιφερικϊν αγγείων, με πυρινα
από nitinol και επικάλυψθ πολυουρεκάνθσ και βολφραμίου ςε όλο το μικοσ
του ςφρματοσ. Ρα διατίκενται με αυξθμζνο βακμό ςκλθρότθτασ - stiff, με
κυρτό άκρο, ςε διαμζτρο 0.035ϋϋ και μικοσ 180εκ

38.

ΧΩΧΞΕΩΘ ΥΟΘΦΩΧΘΧ
(ΦΣΩΧΞΩΨΘΦΛ) ΓΛΑ
ΞΑΚΕΨΘΦΕΧ ΠΥΑΟΣΡΛΑ
ΑΓΓΕΛΣΥΟΑΧΨΛΞΘΧ

ΧΩΧΞΕΩΘ ΥΟΘΦΩΧΕΩΧ ΠΥΑΟΣΡΛΣΩ ΑΓΓΕΛΣΥΟΑΧΨΛΞΘΧ H/ΞΑΛ
ΥΦΣΦΣΦΨΩΠΕΡΣΩ ΧΕ ΠΥΑΟΣΡΛ STENT, ΨΩΥΣΩ ΞΣΧΟΛΑ, ΠΕ ΧΣΦΘΨΛΞΣΨΘΨΑ
20ml, ΠΘΧΑΡΛΧΠΣ ΨΑΧΕΛΑΧ ΑΥΣΥΟΘΦΩΧΘΧ ΞΑΛ ΠΑΡΣΠΕΨΦΣ ΑΡΑΟΣΓΛΞΘΧ
ΕΡΔΕΛΘΧ ΩΧ ΞΑΛ 30 ATM. ΡΑ ΔΛΑΨΛΚΕΡΨΑΛ ΠΕ ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ ΠΕ ΧΩΧΨΘΠΑ
ΞΟΕΛΔΩΠΑΨΣΧ LUER LOCK.

39.

ΠΛΞΦΣΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΠΕ
ΞΑΨΕΩΚΩΡΣΠΕΡΣ
ΑΞΦΣ (steerable)

Πικροκακετιρασ ομοαξονικισ χριςθσ για εμβολιςμό ανευρυςμάτων,
δυςπλαςιϊν, αιμορραγιϊν, διαφυγϊν, ι υπερεκλεκτικο κακετθριαςμό
ιδιαίτερα ελικωμζνων αγγείων με κατευκυνόμενο άκρο μζςω ειδικοφ κοχλία
ςτθ βάςθ του (steerable) .

ΧΩΡΔΕΨΛΞΣΛ ΧΩΟΘΡΕΧ
ΕΓΧΩΨΣΩ ΠΛΑΧ
ΧΦΘΧΕΩΧ, ΩΨΘΟΩΡ
ΥΛΕΧΕΩΡ

ΥΟΑΧΨΛΞΣΛ ΧΩΡΔΕΨΛΞΣΛ ΧΩΟΘΡΕΧ ΕΓΧΩΨΣΩ ΠΛΑΧ ΧΦΘΧΕΩΧ, ΩΨΘΟΩΡ ΥΛΕΧΕΩΡ
ΞΑΛ ΞΑΨΑΟΟΘΟΣΩ ΠΘΞΣΩΧ (>90 cm). ΡΑ ΕΛΡΑΛ ΞΑΨΑΧΞΕΩΑΧΠΕΡΣΛ ΑΥΣ
ΨΕΨΣΛΣ ΩΟΛΞΣ ΩΧΨΕ ΡΑ ΕΑΧΦΑΟΛΗΣΩΡ ΑΡΚΕΞΨΛΞΣΨΘΨΑ ΧΕ ΥΣΟΩ ΨΘΟΕΧ
ΥΛΕΧΕΛΧ ΞΑΛ ΨΑΩΨΣΧΦΣΡΑ ΡΑ ΕΛΡΑΛ ΑΦΞΕΨΑ ΕΟΑΧΨΛΞΣΛ. ΡΑ ΔΛΑΚΕΨΣΩΡ
ΕΡΧΩΠΑΨΩΠΕΡΣ ΥΕΦΛΧΨΦΕΦΣΠΕΡΣ ΞΟΕΛΔΩΠΑ ΞΑΛ ΡΑ ΥΦΣΧΑΦΠΣΗΣΡΨΑΛ
ΧΕ ΧΩΦΛΓΓΑ ΕΓΧΩΨΣΩ

ΧΕΨ ΡΕΦΦΣΧΨΣΠΛΑΧ

Ψο Χετ να περιλαμβάνει κακετιρα νεφροςτομίασ με άκρο pigtail για μείωςθ
του ερεκιςμοφ των ιςτϊν, με ςθμάδια βάκουσ που βρίςκονται ςτο ςϊμα του
κακετιρα για ακριβι και ςωςτι τοποκζτθςι του, μεγάλεσ οπζσ για καλφτερθ
ροι τθσ παροχζτευςθσ,υδρόφιλθ επικάλυψθ για μαλακι ειςαγωγι ςτον
αςκενι, να είναι από πολυουρεκάνθ ,να περιλαμβάνει ειδικό εργαλείο
επανατοποκζτθςθσ, δυνατότθτα ακτινοςκιεροφ άκρου από πλατίνα ςτο άκρο
του, να διζρχεται από 0.038’’ οδθγό ςφρμα και κατάλλθλο μικοσ κακετιρα
(ενδεικτικά 25cm).Επίςθσ να διακζτει ςακοφλα παροχζτευςθσ, διαςτολείσ,
ορατι ςτον υπζρθχο βελόνθ ειςαγωγισ, 21G X 20cm με trocar stylet, 6F
(2.0mm) X 20cm ειςαγωγζα με διαςτολζα και δφςκαμπτθ κάνουλα,
0.018’’(0.46mm) X 60cm οδθγό ςφρμα από ανοξείδωτο ατςάλι με άκρο από
πλατίνα και οδθγό ςφρμα 0.038’’ (0.97mm) X 150cm διπλοφ άκρου, ςκλθροφ
τφπου, 3mm τφπου J .

ΩΔΦΣΦΛΟΣΛ ΞΑΚΕΨΘΦΕΧ
ΑΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ ΓΛΑ
ΞΑΚΕΨΘΦΛΑΧΠΣ
ΕΟΛΞΩΠΕΡΩΡ ΑΓΓΕΛΩΡ

Υεριφερικοί διαγνωςτικοί υδροφιλοι κακετιρεσ αγγειογραφίασ VERTEBRAL,
COBRA 5F, για υπερεκλεκτικό κακετθριαςμό εγκεφαλικϊν ι άλλων
αγγείων,με μεταλλικό εςωτερικό πλζγμα ςτο ςτζλεχοσ για καλφτερθ
περιςτροφι. Ρα διακζτουν κωνικό άκρο, να ειναι ιδιαιτερα γλιςτεροι (glide)
ςε όλο τουσ το μικοσ,να διατίκενται ςε μεγζκοσ 5F με εςωτερικι διάμετρο
052''/1.32mm και μικοσ ωσ 125cm και να περνά από ςφρμα 0.035'' και 0.038''
. Ρα διακζτουν ακτινοςκιερό άκρο για καλφτερθ απεικόνιςθ. Θ προςφορά να
ςυνοδεφεται με δείγμα προσ δοκιμαςτικι χριςθ

40.

41.

42.
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ΕΥΛΟΕΞΨΛΞΣΧ
ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ
ΡΕΩΦΣΑΞΨ/ΓΛΑΧ ΨΩΥΣΩ
SIMONS

Υεριφερικοί διαγνωςτικοί υδροφιλοι κακετιρεσ αγγειογραφίασ SIMONS 5F
για υπερεκλεκτικό κακετθριαςμό εγκεφαλικϊν αγγείων, με μεταλλικό
εςωτερικό πλζγμα απο ανοξείδωτο ατςάλι ςτο ςτζλεχοσ για καλφτερθ
περιςτροφι, ενϊ το εγγφσ άκρο να είναι χωρίσ για μεγαλφτερθ ευελιξία. Ρα
διακζτουν ακτινοςκιερό άκρο, να ειναι ιδιαιτερα γλιςτεροι (glide) ςε όλο τουσ
το μικοσ , με μεγάλθ εςωτερικι διάμετρο (π.χ. 0,040") ϊςτε να μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν και για περιπτϊςεισ αναρρόφθςθσ κρόμβων, να
διατίκενται ςε μεγζκοσ 5F και ικανό μικοσ (ενδεικτικά 100-130 cm) και να
περνά από ςφρμα 0.035'' και 0.038'' . Θ προςφορά να ςυνοδεφεται με δείγμα
προσ δοκιμαςτικι χριςθ

ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ
ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ COBRA
2

Υεριφερικοί διαγνωςτικοί υδροφιλοι κακετιρεσ αγγειογραφίασ COBRA 2 4-5F
για υπερεκλεκτικό κακετθριαςμό ςπλαχνικϊν αγγείων, με μεταλλικό
εςωτερικό πλζγμα ςτο ςτζλεχοσ για καλφτερθ περιςτροφι. Ρα διακζτουν
κωνικό άκρο, να ειναι ιδιαιτερα γλιςτεροι ,να διατίκενται ςε μεγζκοσ 4-5F
και διάφορα μικθ (ενδεικτικά 65-100 cm) και να περνά από ςφρμα 0.035'' και
0.038'' . Ρα διακζτουν ακτινοςκιερό άκρο για καλφτερθ απεικόνιςθ. Θ
προςφορά να ςυνοδεφεται με δείγμα προσ δοκιμαςτικι χριςθ

ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ
ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ MANI

Υεριφερικοί διαγνωςτικοί υδροφιλοι κακετιρεσ αγγειογραφίασ MANI 4-5F
για υπερεκλεκτικό κακετθριαςμό ςπλαχνικϊν αγγείων, με μεταλλικό
εςωτερικό πλζγμα ςτο ςτζλεχοσ για καλφτερθ περιςτροφι. Ρα διακζτουν
κωνικό άκρο, να ειναι ιδιαιτερα γλιςτεροι ,να διατίκενται ςε μεγζκοσ 4-5F
και διάφορα μικθ (ενδεικτικά 65-100 cm) και να περνά από ςφρμα 0.035'' και
0.038'' . Ρα διακζτουν ακτινοςκιερό άκρο για καλφτερθ απεικόνιςθ. Θ
προςφορά να ςυνοδεφεται με δείγμα προσ δοκιμαςτικι χριςθ

ΦΟΕΒΛΞΣ ΧΨΕΡΨ

Eιδικό αυτοεκτεινόμενο φλεβικό ςτζντ από νιτινόλθ ςχεδιαςμζνο με ςφςτθμα
ανεξάρτθτων αυτοεκτεινόμενων δακτυλίων, ςυνδεδεμζνουσ με εφκαμπτουσ
ςφνδεςμουσ για μεγαλφτερθ ευκαμψία. Ρα διατίκεται ςε διάφορεσ
διαμζτρουσ (ενδεικτικά 10- 18 mm) και ςε διάφορα μικθ (ενδεικτικά 60150mm).

47.

ΑΣΦΨΛΞΘ ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ
ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ
ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ

ΑΣΦΨΛΞΘ ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ με διπλι
μεμβράνθ ePTFE και ςκελετό αυτοεκτεινόμενων δακτυλίων νιτινόλθσ. Ρα
είναι προφορτωμζνο ςε ςφςτθμα απελευκζρωςθσ με υδρόφιλθ επικάλυψθ
μικροφ προφίλ.Ρα φζρει ευδιάκριτουσ ακτινοςκιεροφσ markers που να
υποδεικνφουν το καλυμζνο τμιμα του ενδομοςχεφματοσ . Ρα διατίκεται ςε
διάφορεσ διαμζτρουσ και μικθ. Αναφζρεται ςτο κφριο ςϊμα
ενδομοςχεφματοσ κοιλιακισ αορτισ αμζςως μετά με Α/Α 50 ςτθν παροφςα
λίςτα

48.

ΧΩΦΛΓΓΑ ΒΛΔΩΨΘ

Υολυκαρβονικι ςφριγγα υψθλισ πίεςθσ, βιδωτι, διακζςιμθ ςε διάφορα
μεγζκθ (ενδεικτικά 1,10,20 ml).”

43.

44.

45.

46.
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ΣΠΣΥΟΕΩΦΣ ΕΨΕΦΣΥΟΕΩΦΣ ΟΑΓΣΡΛΣ
ΧΞΕΟΣΧ Ι/ΞΑΛ ΟΑΓΣΡΛΑ
ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ
ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ
ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ ΑΥΤ
ePTFE

ΣΠΣΥΟΕΩΦΣ - ΕΨΕΦΣΥΟΕΩΦΣ ΟΑΓΣΡΛΣ ΧΞΕΟΣΧ Ι/ΞΑΛ ΟΑΓΣΡΛΑ ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ
ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ με διπλι μεμβράνθ ePTFE και
ςκελετό αυτοεκτεινόμενων δακτυλίων νιτινόλθσ. Ρα είναι προφορτωμζνο ςε
ςφςτθμα απελευκζρωςθσ με υδρόφιλθ επικάλυψθ μικροφ προφίλ.Ρα φζρει
ευδιάκριτουσ ακτινοςκιεροφσ markers που να υποδεικνφουν το καλυμζνο
τμιμα του ενδομοςχεφματοσ . Ρα διατίκεται ςε διάφορεσ διαμζτρουσ και
μικθ. Επικυμθτό να φζρει διαμικθ μπάρα ςτιριξθσ. Αναφζρεται ςτο κφριο
ςϊμα ενδομοςχεφματοσ κοιλιακισ αορτισ αμζςως μετά με Α/Α 50 ςτθν
παροφςα λίςτα

50.

ΞΩΦΛΣ ΧΩΠΑ
ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ
ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ
ΩΥΕΦΡΕΦΦΛΞΘΧ
ΧΨΘΦΛΘΧ ΑΥΤ ePTFE

Ξφριο ςϊμα ενδοαγγειακοφ μοςχεφματοσ κοιλιακισ αορτισ, υπερνεφρικισ
ςτιριξθσ, με διπλι μεμβράνθ ePTFE και ςκελετό αυτοεκτεινόμενων
δακτυλίων νιτινόλθσ. Ρα είναι προφορτωμζνο ςε ςφςτθμα απελευκζρωςθσ
με υδρόφιλθ επικάλυψθ μικροφ προφίλ. Ρα ζχει ςφςτθμα απελευκζρωςθσ με
διπλι δυνατότθτα τόςο ςταδιακισ αργισ ζκπτυξθσ για μεγαλφτερθ ακρίβεια,
όςο και ταχείασ αποδζςμευςθσ του ενδομοςχεφματοσ.Ρα φζρει ευδιάκριτουσ
ακτινοςκιεροφσ markers που να υποδεικνφουν το καλυμζνο τμιμα του
ενδομοςχεφματοσ και τον προςανατολιςμό τθσ κφρασ για το ετερόπλευρο
ςκζλοσ. Ρα διατίκεταιςε διάφορεσ διαμζτρουσ και μικθ. Επικυμθτό να φζρει
διαμικθ μπάρα ςτιριξθσ.

51.

ΧΕΨ ΥΑΦΑΞΕΡΨΘΧΘΧ
ΠΛΞΦΩΡ ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ
ΑΓΓΕΛΩΡ

Ψο ςετ να περιλαμβάνει 4F ι 5F διαςτολζα και ειςαγωγζα, μικουσ 10 cm, για
εφκολθ και μαλακι πρόςβαςθ ςτο αγγείο, από HDPE πολυαικυλζνιο. Βελόνθ
short bevel 21G X 7cm ι βελόνθ echo-enhanced 21G X 4cm .Σδθγό ςφρμα
0.018’’ Χ 40cm από nitinol. Πε ειδικό εξαρτθμα για εφκολθ ειςαγωγι του
ςφρματοσ ςτο κθκάρι.

52.

ΩΔΦΣΦΛΟΑ ΧΩΦΠΑΨΑ
ΕΠΒΣΟΛΧΠΣΩ

Σδθγά ςφρματα, ειδικά για Πικροκακετιρεσ εμβολιςμϊν, μικρϊν διαμζτρων
0.008”, 0.010", 0.014", 0.016" με άκρο από πλατίνα και υδρόφιλθ επίςτρωςθ
κατά μικοσ του ςϊματοσ. Ψο ατραυματικό, ακτινοςκιερό άκρο να είναι
μικουσ τουλάχιςτον 10cm ςε όλουσ τουσ τφπουσ ςυρμάτων. Σ πυρινασ τουσ
να είναι εξ ολοκλιρου καταςκευαςμζνοσ από stainless steel. Ρα είναι
ςυμβατά με μικροκακετιρεσ για χριςθ DMSO. Ρα διατίκενται ςε μικθ 200cm
και για αλλαγι ςυςτθμάτων ςε 300cm και 350cm.

53.

ΧΞΟΘΦΣ ΣΔΘΓΣ ΧΩΦΠΑ
ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ ΨΩΥΣΩ
ΑΠΦLATZ

ΕΛΔΛΞΑ ΣΔΘΓΑ ΧΞΟΘΦΑ ΧΩΦΠΑΨΑ ΨΩΥΣΩ ΑΠΦLATZ ΑΥΣ ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΣ ΑΨΧΑΟΛ.
ME ΑΨΦΑΩΠΑΨΛΞΣ ΠΑΟΑΞΣ ΑΞΦΣ, ΠΕ ΔΛΑΠΕΨΦΣ 0,035” ΞΑΛ ΠΘΞΣΧ 150,180
ΞΑΛ 260cm.Θ προςφορά να ςυνοδεφεται με δείγμα προσ δοκιμαςτικι χριςθ.

54.

Χφςτθμα αφαίρεςθσ
ξζνων ςωμάτων, τριϊν
κθλειϊν

Χφςτθμα αφαίρεςθσ ξζνων ςωμάτων, τριϊν κθλειϊν από nitinol με νιματα
από πλατίνα για άριςτθ ακτινοςκιερότθτα κατάλλθλου μικουσ (ενδεικτικά
120cm) κατάλλθλοσ για χριςθ ςε 6-45 mm διαμετρου αγγεια.Σ κακετιρασ
του να είναι καταςκευαςμζνοσ από FEP (τεφλόν) ,να ζχει κατάλλθλο μικοσ
(ενδεικτικά 100cm), με ακτινοςκιερό τμιμα, 6F ι 7F και να ζχει άκρο με κλίςθ
(ενδεικτικά 15 μοιρϊν).

55.

ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ ΧΨΕΡΨ
ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ ΑΓΓΕΛΩΡ
ΥΦΣΦΣΦΨΩΠΕΡΣ ΧΕ
ΠΥΑΟΣΡΛ

Mεταλλικι ενδοπρόκεςθ από ατςαλι , επικαλυμμζνθ με άμορφο καρβίδιο
του πυριτίου (για μείωςθ τθσ κρομβογζννεςθσ ) ι άλλο αντίςτοιχο
αντικρομβωτικό υλικό, προφορτωμζνο ςε ςφςτθμα κακετιρα-μπαλονι, να
προωκείται ςε οδθγό ςφρμα 0.035’’ με υδρόφοβθ επικάλυψθ ςτο ςϊμα
του κακετιρα για επιπλζον ςτακερότθτα.Ρα διατικεται ςε διάφορεσ
διαμετρουσ (ενδεικτικά 5-10 χιλ.) και διάφορα μθκθ (ενδεικτικά 15-60 χιλ.)

49.

59

20PROC007818916 2020-12-10

ΚΘΞΑΦΛ ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ

ΑΨΦΑΩΠΑΨΛΞΑ ΑΡΨΛΚΦΣΠΒΩΨΛΞΑ ΚΘΞΑΦΛΑ ΕΛΧΑΓΩΓΘΧ ΞΑΚΕΨΘΦΩΡ
ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ, ΕΩΦΣΩΧ 7,8,9 και 10FR ΞΑΛ ΠΘΞΣΩΧ 11CM. α) NA ΦΕΦΣΩΡ
ΔΛΑΧΨΣΟΕΑ ΑΨΦΑΩΠΑΨΛΞΣ ΞΑΛ ΕΥΑΦΞΣΩΧ ΧΞΟΘΦΣΨΘΨΑΧ, β) ΡΑ ΦΕΦΣΩΡ
ΑΛΠΣΧΨΑΨΛΞΘ ΒΑΟΒΛΔΑ ΧΩΦΛΧ ΑΥΩΟΕΛΕΧ, ΠΕ ΞΑΟΩΠΠΑ ΧΦΩΠΑΨΛΞΣΩ
ΞΩΔΛΞΑ ΑΡΑΟΣΓΑ ΠΕ ΨΘΡ ΔΛΑΠΕΨΦΣ ΨΣΩ ΚΘΞΑΦΛΣΩ, γ) ΡΑ ΔΛΑΚΕΨΕΛ ΕΡΑ
ΔΑΞΨΩΟΛΣ ΦΑΠΠΑΨΩΡ ΓΛΑ ΔΛΕΩΞΣΟΩΡΧΘ ΨΘΧ ΧΨΑΚΕΦΣΥΣΛΘΧΘΧ ΨΣΩ
ΚΘΞΑΦΛΣΩ , δ) ΡΑ ΕΧΣΩΡ ΧΩΡΔΕΔΕΠΕΡΣ ΥΟΑΓΛΣ ΔΛΑΦΑΡΘ ΧΩΟΘΡΑ ΕΓΧΩΧΘΧ
ΩΓΦΩΡ ΦΕΦΣΡΨΑ ΧΧΕΨΛΞΘ ΞΑΡΣΩΟΑ. ε) ΧΨΘ ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΑ ΕΛΡΑΛ ΕΥΛΚΩΠΘΨΣ
ΡΑ ΥΕΦΛΕΧΣΩΡ ΑΓΓΕΛΣΒΕΟΣΡΘ ΥΑΦΑΞΕΡΨΘΧΘΧ, ΧΨΘ ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΑ ΡΑ ΩΥΑΦΧΕΛ
ΞΑΛ ΣΔΘΓΣ ΧΩΦΠΑ 0,035'.(' Θ προςφορά να ςυνοδεφεται με δείγμα προσ
δοκιμαςτικι χριςθ)

57.

ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ
ΡΕΩΦΣΑΞΨΛΡΣΟΣΓΛΑΧ

Υεριφερικοί διαγνωςτικοί υδροφιλοι κακετιρεσ αγγειογραφίασ Θ1 5-6F για
υπερεκλεκτικό κακετθριαςμό εγκεφαλικϊν αγγείων, με μεταλλικό εςωτερικό
πλζγμα απο ανοξείδωτο ατςάλι ςτο ςτζλεχοσ για καλφτερθ περιςτροφι, ενϊ
το εγγφσ άκρο να είναι χωρίσ για μεγαλφτερθ ευελιξία. Ρα διακζτουν
ακτινοςκιερό άκρο, να ειναι ιδιαιτερα γλιςτεροι (glide) ςε όλο τουσ το μικοσ ,
με μεγάλθ εςωτερικι διάμετρο (π.χ. 0,040") ϊςτε να μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν και για περιπτϊςεισ αναρρόφθςθσ κρόμβων, να
διατίκενται ςε μεγζκοσ 5-6F και ικανό μικοσ (ενδεικτικά 100-130 cm) και να
περνά από ςφρμα 0.035'' και 0.038'' . Θ προςφορά να ςυνοδεφεται με δείγμα
προσ δοκιμαςτικι χριςθ

58.

ΑΥΣΧΨΕΛΦΩΠΕΡΣ
ΥΟΑΧΨΛΞΣ ΞΑΟΩΠΠΑ

ΑΥΣΧΨΕΛΦΩΠΕΡΑ, ΠΛΑΧ ΧΦΘΧΕΩΧ, ΥΟΑΧΨΛΞΑ ΞΑΟΩΠΠΑΨΑ ΔΛΑΦΣΦΩΡ
ΔΛΑΧΨΑΧΕΩΡ (ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΑ 100Χ100cm κλπ) ΓΛΑ ΨΘΡ ΞΑΟΩΨΘ ΨΘΧ ΟΛΧΡΛΑΧ ΨΣΩ
ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΣΩ, ΥΕΨΑΧΠΑΨΩΡ ΑΞΨΛΡΣΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ κλπ. Θ πρόςφορα να
ςυνοδεφεται με δείγμα προσ χριςθ.

ΩΔΦΣΦΛΟΣΧ ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ
ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ HEAD
HUNTER

Υεριφερικοί διαγνωςτικοί υδροφιλοι κακετιρεσ αγγειογραφίασ HEADHUNTER 4-5F για υπερεκλεκτικό κακετθριαςμό εγκεφαλικϊν ι/και
ςπλαχνικϊν αγγείων, με μεταλλικό εςωτερικό πλζγμα ςτο ςτζλεχοσ για
καλφτερθ περιςτροφι. Ρα διακζτουν κωνικό άκρο, να ειναι ιδιαιτερα
γλιςτεροι ,να διατίκενται ςε μεγζκοσ 4-5F και ικανό μικοσ (ενδεικτικά 90120 cm) και να περνά από ςφρμα 0.035'' και 0.038'' . Ρα διακζτουν
ακτινοςκιερό άκρο για καλφτερθ απεικόνιςθ. Θ προςφορά να ςυνοδεφεται
με δείγμα προσ δοκιμαςτικι χριςθ

ΟΑΓΣΡΛΣ ΧΞΕΟΣΧ
ΞΣΛΟΛΑΞΣΩ
ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ
ΑΣΦΨΘΧ ΠΕ ΔΛΧΑΟΩΨΘ
ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ ΓΛΑ ΨΘΡ
ΕΧΩ ΟΑΓΣΡΛΑ ΑΦΨΘΦΛΑ

Χτζλεχοσ μοςχεφματοσ με ειδικι κφρα για πλευρικό κλάδο γεφφρωςθσ τθσ
ζςω λαγονίου αρτθρίασ, από υφαντό πολυεςτερικό υλικό (DACRON) ραμμζνο
ςε αυτοεκτεινομενεσ ενδοπροκζςεισ από ανοξείδωτο χάλυβα ( STAINLESS
STEEL) ι/και NITINOL . Θ φζρουςα ενδοπρόκεςθ να είναι προφορτωμζνθ ςε
ειδικό ςφςτθμα ειςαγωγισ για τθν ακριβι τοποκζτθςθ και αναπροςαρμογι
τθσ κζςθσ και ςε υδρόφιλα κθκάρια ειςαγωγισ με αιμοςτατικι βαλβίδα
κατάλλθλθσ διαμζτρου (π.χ. 20 Fr) για όλα τα μικθ και τισ διαμζτρου τθσ
ενδοπροκζςεισ.
Ψο ςφςτθμα επικυμθτό είναι να φζρει προ τοποκετθμζνο κακετιρα και
ςφρμα για τθ διευκόλυνςθ κακετθριαςμοφ του πλευρικοφ κλάδου.

56.

59.
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Διχαλωτο ςτζλεχοσ
μοςχεφματοσ για
αντιμετϊπιςθ
κωρακοκοιλιακϊν
ανευρυςμάτων

Διχαλωτο ςτζλεχοσ μοςχεφματοσ, από υφαντό πολυεςτερικό υλικό (DACRON)
ραμμζνο ςε αυτοεκτεινόμενεσ ενδοπροκζςεισ από ανοξείδωτο χάλυβα (
STAINLESS STEEL ) Ρα είναι αρκρωτό για τθν βζλτιςτθ ιςορροπία του
μοςχεφματοσ μζςα ςτο ςάκο του ανευρφςματοσ. Ψο φζρον ςφςτθμα να είναι
προ φορτωμζνο ςε υδρόφιλα κθκάρια ειςαγωγισ με αιμοςτατικι βαλβίδα
κατάλλθλθσ διαμζτρου(π.χ. 20Fr) Ρα ςυνοδεφεται από ετερόπλευρα ςκζλθ
μοςχεφματοσ, από υφαντό πολυεςτερικό υλικό (DACRON) ραμμζνο ςε
αυτοεκτεινόμενθ ςπειροειδι ενδοπρόκεςθ από NITINOL για τθν κάλυψθ
ανευρυςματικϊν λαγονίων. Ψο φζρον ςφςτθμα να είναι προφορτωμζνο και
οπλιςμζνο μζςα ςε υδρόφιλα κθκάρια χαμθλοφ προφίλ (12 -14)Fr, με
αιμοςτατικι βαλβίδα.

62.

ΑΣΦΨΛΞΘ ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ
ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ
ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ

ΑΣΦΨΛΞΘ ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ από dacron
και ςκελετό αυτοεκτεινόμενων δακτυλίων νιτινόλθσ. Ρα είναι προφορτωμζνο
ςε ςφςτθμα απελευκζρωςθσ με υδρόφιλθ επικάλυψθ μικροφ προφίλ.Ρα
φζρει ευδιάκριτουσ ακτινοςκιεροφσ markers που να υποδεικνφουν το
καλυμζνο τμιμ α του μοςχεφματοσ.

63.

ΣΠΣΥΟΕΩΦΣ ΕΨΕΦΣΥΟΕΩΦΣ ΟΑΓΣΡΛΣ
ΧΞΕΟΣΧ Ι/ΞΑΛ ΟΑΓΣΡΛΑ
ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ
ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ
ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ ΑΥΤ
dacron

Σμόπλευρο και ετερόπλευρο λαγόνιο ςκζλοσ ι/και λαγόνια προζκταςθ
ενδομοςχεφματοσ κοιλιακισ αορτισ. Ρα είναι καταςκευαςμζνο από dacron
και ςκελετό από αυτοεκτεινόμενουσ δακτυλίουσ Nitinol. Ρα είναι
προφορτωμζνα ςε ςφςτθμα απελευκζρωςθσ με υδρόφιλθ επικάλυψθ και
αποςπϊμενο κθκάρι που να διακετει αιμοςτατικι βαλβίδα. Αναφζρεται ςτο
αμζςωσ κάτωκεν κφριο ςϊμα μοςχεφματοσ με Α/Α 178 ςτθν παροφςα λίςτα

64.

ΠΣΧΧΕΩΠΑ ΞΣΛΟΛΑΞΣ 3
ΨΕΠΑΧΛΩΡ
ΩΥΕΦΡΕΦΦΛΞΘΧ
ΧΨΘΦΛΘΧ

Ενδοαυλικό μόςχευμα τριϊν τμθμάτων από Dacron και Nitinol. Ρα διακζτει
υπερνεφρικά και υπονεφρικά άγκιςτρα τα οποία να βοθκοφν ςτθν ςτιριξθ
του μοςχεφματοσ. Ρα φζρει ευδιάκριτουσ ακτινοςκιεροφσ markers που να
υποδεικνφουν το καλυμζνο τμιμ α του μοςχεφματοσ.Ρα διακζτει
ατραυματικά άγκιςτρα εςωτερικά του ομόπλευρου και ετερόπλευρου
ςκζλουσ για καλφτερθ ςτιριξθ και αποφυγι αποςφνδεςθσ των ςκελϊν, να
διακζτει ςχεδίαςθ που να ανεξαρτθτοποιεί τον κεντρικό νάρκθκα
ςφραγίςματοσ από τθν κίνθςθ του υπόλοιπου μοςχεφματοσ, να διακζτει
υδρόφιλθ επικάλυψθ και αποςπϊμενο κθκάρι ςτο ςφςτθμα παράδοςθσ του
κυρίωσ ςϊματοσ που να διακετει αιμοςτατικι βαλβίδα και να επιτρζπει τθ
δίοδο λαγόνιου ςκζλουσ ι προζκταςθσ διαμζςω αυτοφ.

65.

ΣμόπλευροΕτερόπλευρο λαγόνιο
ςκζλοσ ι/και λαγόνια
προζκταςθ
μοςχευματοσ κοιλιακισ
αορτισ

Χκζλθ λαγονίων από πολυεςτζρα (dacron) με μεταλλικό ςκελετό (stent)
κερμικισ μνιμθσ από νιτινόλθ
Ρα ζχουν ελεγχόμενο μθχανιςμό απελευκζρωςθσ του μοςχεφματοσ για τθν
τοποκζτθςι του με τθ μεγαλφτερθ δυνατι ακρίβεια.
Ρα διατίκενται ςε ΔΛΆΦΣΦΕΧ διαμζτρουσ και μικθ

ΥΣΟΪ ΧΞΟΘΦΑ ΣΔΘΓΑ
ΩΔΦΣΦΛΟΑ ΧΩΦΠΑΨΑ
ΑΓΓΕΛΣΥΟΑΧΨΛΞΘΧ 0,035

ΣΔΘΓΑ ΩΔΦΣΦΛΟΑ ΧΩΦΠΑΨΑ ΕΛΔΛΞΑ ΓΛΑ ΨΘΡ διενεργεια αγγειοπλαςτικισ ςε
ελικωμζνα περιφερικά αγγεία ΠΕ ΔΩΡΑΨΣΨΘΨΑ ΑΦΛΧΨΣΩ ΧΕΛΦΛΧΠΣΩ
ΥΕΦΛΧΨΦΣΦΘΧ. ΚΑ ΥΦΕΥΕΛ ΡΑ ΕΧΣΩΡ ΔΛΑΠΕΨΦΣ 0,035”, ΡΑ ΕΛΡΑΛ ΧΨΣ ΑΞΦΣ
ΨΣΩΧ ΠΑΟΑΞΣ (FLOPPY) ΞΑΛ ΧΨΣ ΞΩΦΛΩΧ ΧΩΠΑ ΨΣΩΧ ΥΣΟΩ ΧΞΟΘΦΑ ( SUPER
STIFF). ΡΑ ΔΛΑΨΛΚΕΡΨΑΛ ΧΕ ΔΛΑΦΣΦΑ ΠΘΞΘ (ενδεικτικά 180CM ΞΑΛ 260CM). Θ
προςφορά να ςυνοδεφεται με δείγμα προσ δοκιμαςτικι χριςθ

61.
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67.

ΧΞΟΘΦΑ ΣΔΘΓΑ
ΩΔΦΣΦΛΟΑ ΧΩΦΠΑΨΑ
ΑΓΓΕΛΣΥΟΑΧΨΛΞΘΧ 0,014'

ΣΔΘΓΑ ΩΔΦΣΦΛΟΑ ΧΩΦΠΑΨΑ ΕΛΔΛΞΑ ΓΛΑ ΨΘΡ διενεργεια αγγειοπλαςτικισ ςε
μικρά ελικωμζνα περιφερικά αγγεία ΠΕ ΔΩΡΑΨΣΨΘΨΑ ΑΦΛΧΨΣΩ ΧΕΛΦΛΧΠΣΩ
ΥΕΦΛΧΨΦΣΦΘΧ. ΚΑ ΥΦΕΥΕΛ ΡΑ ΕΧΣΩΡ ΔΛΑΠΕΨΦΣ 0,014”, ΡΑ ΕΛΡΑΛ ΧΨΣ ΑΞΦΣ
ΨΣΩΧ ΠΑΟΑΞΣ (FLOPPY) ΞΑΛ ΧΨΣ ΞΩΦΛΩΧ ΧΩΠΑ ΨΣΩΧ ΧΞΟΘΦΑ. ΡΑ
ΔΛΑΨΛΚΕΡΨΑΛ ΧΕ ΔΛΑΦΣΦΑ ΠΘΞΘ (ενδεικτικά 180CM ΞΑΛ 260CM). Θ
προςφορά να ςυνοδεφεται με δείγμα προσ δοκιμαςτικι χριςθ

68.

ΕΛΔΛΞΣ ΥΣΟΪ ΧΞΟΘΦΣ
ΧΩΦΠΑ ΓΛΑ ΨΘΡ
ΥΦΣΩΚΘΧΘ ΧΩΧΞΕΩΩΡ
ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑΨΩΡ
ΑΣΦΨΘΧ

ΕΛΔΛΞΑ ΥΣΟΩ ΧΞΟΘΦΑ (SUPER STIFF) ΧΩΦΠΑΨΑ ΓΛΑ ΨΘΡ ΣΔΘΓΘΧΘ ΧΩΧΞΕΩΩΡ
ΑΥΕΟΕΩΚΕΦΩΧΘΧ ΕΡΔΣΠΣΑΧΧΕΩΠΑΨΩΡ ΑΣΦΨΘΧ ΨΩΥΣΩ LUNDERQUIST ΠΕ
ΞΩΦΨΣ ΕΩΞΑΠΥΨΣ ΑΞΦΣ μικουσ 3-5εκ τουλάχιςτον, να διατίκενται ςε
διάφορα μικθ (ενδεικτικά 260-300cm) . Θ προςφορά να ςυνοδεφεται με
δείγμα προσ δοκιμαςτικι χριςθ.

69.

ΠΛΞΦΣΧΦΑΛΦΛΔΛΑ
ΕΠΒΣΟΛΧΠΣΩ

Πικροςφαιρίδια εμβολιςμοφ περιφερικϊν αγγείων για αντιμετϊπιςθ
αιμορραγιϊν, όγκων, δυςπλαςιϊν κ.λ.π. με ακριβι βακμονόμθςθ, απολφτωσ
ςφαιρικά, μθ απορροφιςιμα, από υδρογζλθ επικαλυμμζνα με βιοςυμβατό
πολυμερζσ, προγεμιςμζνα ςε ζγχρωμεσ ςφριγγεσ ανάλογεσ τθ διάμετρο, να
διατίκενται ςε διάφορεσ διαςτάςεισ (ενδεικτικά 100,- 1300μm)

70.

ΧΨΕΡΨ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣ
ΥΦΣΦΣΦΨΩΠΕΡΣ ΧΕ
ΠΥΑΟΣΡΛ

Πεταλλικό stent περιφερικϊν αγγείων προφορτωμζνο ςε μπαλόνι, να
διζρχεταιπάνω από οδθγόςφρμα 0,035" και κθκάρι 5-6F, να φζρει με
ακτινοςκιεροφσ markers ςτα άκρα του stent. Ρα διατίκεται ςε διάφορεσ
διαμζτρουσ (ενδεικτικά 5mm-10mm) και διάφορα μικθ (ενδεικτικά 10mm60mm).

71.

ΑΛΠΣΧΨΑΨΛΞΕΧ
ΒΑΟΒΛΔΕΧ

αιμοςτατικι πολυκαρβονικι βαλβίδα δφο ι τριϊν δρόμων, περιςτροφικι και
πατθτι αντίςτοιχα ϊςτε να διευκολφνεται θ ειςαγωγι των υλικϊν και να
μεγιςτοποιείται θ αιμόςταςθ κατά τθν διζλευςθ αυτϊν.

72.

ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΠΥΑΟΣΡΛ
ΑΓΓΕΛΣΥΟΑΧΨΛΞΘΧ ΓΛΑ
ΠΛΞΦΑ ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΑ
ΑΓΓΕΛΑ. Ψα υπόλοιπα
αφοροφν ςε εμπορικι
ονομαςία και
διαςτάςεισ υλικοφ.

ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ Ππαλόνι ΑΓΓΕΛΣΥΟΑΧΨΛΞΘΧ προωκοφμενο πάνω ςε οδθγό ςφρμα
0,018" για μικρά περιφερικά αγγεία, να είναι καταςκευαςμζνο από
κατάλλθλο υλικό πολλαπλϊν πτυχϊςεων, διαςφαλίηοντασ υψθλι αντοχι &
ομοιόμορφθ πλιρωςθ ακόμα και μετά από πολλαπλζσ πλθρϊςεισ. Ρα ζχει
υδρόφιλθ επίςτρωςθ εξαςφαλίηοντασ τθν εφκολθ προςπζλαςθ των αγγείων
και να φζρει 2 ακτινοςκιεροφσ δείκτεσ ςτα άκρα του . Ρα διατίκεται ςε
πολλαπλά μικθ και διαμζτρουσ.

73.

ΑΩΨΣΕΞΥΨΩΧΣΠΕΡΣ
ΕΥΛΞΑΟΩΠΠΕΡΣ ΧΨΕΡΨ
ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ ΑΓΓΕΛΩΡ

ΑΩΨΣΕΞΥΨΩΧΣΠΕΡΘ ΕΥΛΞΑΟΩΠΠΕΡΘ ΕΡΔΣΥΦΣΚΕΧΘ ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ
ΑΓΓΕΛΩΡ, ΡΑ ΕΜΡΑΛ ΞΑΨΑΧΞΕΩΑΧΠΖΡΘ ΑΥΤ ΠΕΠΒΦΑΡΘ
ΥΣΟΩΨΕΨΦΑΦΚΣΦΣΑΛΚΩΟΕΡΛΣΩ ΠΕ ΕΩΧΞΕΟΕΨΣ ΡΛΨΛΡΣΟΘΧ, ΡΑ ΔΛΕΦΧΕΨΑΛ
ΑΥΤ ΣΔΘΓΣ ΧΩΦΠΑ 0,018 ΞΑΛ ΑΥΤ ΚΘΞΑΦΛΑ 6-7Fr ΑΡΑΟΣΓΑ ΠΕ ΨΘ
ΔΛΑΠΕΨΦΣ. ΡΑ ΔΛΑΨΛΚΕΨΑΛ ΧΕ ΔΛΑΦΣΦΕΧ ΔΛΑΠΕΨΦΣΩΧ ΞΑΛ ΠΘΞΘ

ΧΕΨ ΥΑΦΣΧΕΨΕΩΧΘΧ
ΧΣΟΘΦΣΦΩΡ

Ψο ςετ να διακζτει: α) Ξακετιρα τφπουpigtail με ςφςτθμα κλειδϊματοσ, ο
οποίοσ να φζρει πολλαπλζσ οπζσ κακϊσ και ακτινοςκιερό ςθμαντι που να
υποδεικνφει το τζλοσ των οπϊν ςτο ςϊμα του κακετιρα. β) Σ κακετιρασ να
ζχει κατάλλθλο μικοσ (ενδεικτικά >35 cm) και υδρόφιλθ επικάλυψθ, να
διατίκεται ςε διάφορεσ διαμζτρουσ (ενδεικτικά 8 & 10F) και locking με
ςθμαντι γ) Ψο ςετ να περιζχει τόςο μεταλλικι κάνουλα με Trocar, όςο και
Εφκαμπτθ κάνουλα , δ) Επίςθσ το ςετ να περιζχει ςφρμα 018'' νιτινόλθσ με
εφκαμπτο ακτινοςκιερό άκρο ικανοφ μικουσ π.χ.70cm), κακϊσ και οδθγό
Χφρμα 038'' μικουσ 150 εκατοςτϊν, Διαςτολείσ 8,10,12 Fr και Σμοαξονικό
Χφςτθμα ειςαγωγισμε ακτινοςκιερό άκρο.

74.
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75.

ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑ
ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ
ΧΑΠΘΟΣΩ ΥΦΣΦΛΟ

Ξφριο ςτζλεχοσ μοςχεφματοσ, από υφαντό πολυεςτερικό υλικό (DACRON)
ραμμζνο ςε αυτοεκτεινόμενεσ ενδοπροκζςεισ από NITINOL, με
υπερνεφρικι ςτιριξθ, από ακάλυπτθ αυτοεκπτυςόµενθ ενδοπρόκεςθ που
να περιζχει ακίδεσ για πρόςκετθ κακιλωςθ του μοςχεφματοσ.
Ψο φζρον ςφςτθμα να είναι προ φορτωμζνο ςε υδρόφιλα κθκάρια ειςαγωγισ
με αιμοςτατικι βαλβίδα χαμθλοφ προφίλ (16-17 Fr) για όλα τα μικθ και τισ
διαμζτρουσ

76.

ΣμόπλευροΕτερόπλευρο λαγόνιο
ςκζλοσ ι/και λαγόνια
προζκταςθ
μοςχευματοσ κοιλιακισ
αορτισ

Ετερόπλευρο-ομόπλευρο ςκζλοσ μοςχεφματοσ, ι/και λαγόνια προζκταςθ από
υφαντό πολυεςτερικό υλικό (DACRON) ραμμζνο ςε αυτοεκτεινομενθ
ςπειροειδι ενδοπρόκεςθ από NITINOL. Ψο φζρον ςφςτθμα να είναι προ
φορτωμζνο και οπλιςμζνο μζςα ςτα υδρόφιλα κθκάρια με αιμοςτατικι
βαλβίδα χαμθλοφ προφίλ (<14)Fr.

77.

ΑΣΦΨΛΞΘ ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ
ΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ
ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ

Αορτικι προζκταςθ μοςχεφματοσ, από υφαντό πολυεςτερικό υλικό (DACRON)
ραμμζνο ςε αυτοεκτεινομενθ ςπειροειδι ενδοπρόκεςθ από ςκελετό NITINOL.
Ψο φζρον ςφςτθμα να είναι προ φορτωμζνο και οπλιςμζνο μζςα ςε υδρόφιλο
κθκάρι με αιμοςτατικι βαλβίδα χαμθλοφ προφίλ .

ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑ
ΚΩΦΑΞΛΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ

Αυτοεκτεινόμενο κωρακικό μόςχευμα, από υφαντό πολυεςτερικό υλικό
(DACRON) ραμμζνο ςε αυτοεκτεινομενεσ ενδοπροκζςεισ από νιτινόλθ (
nitinol).
Ρα υπάρχει δυνατότθτα
επιλογισ μεταξφ ενδομοςχευμάτων με γυμνά άγκιςτρα πρόςφυςθσ ςτο εγγφσ
ι / και απϊτερο άκρο, κακϊσ και χωρίσ αυτά.Ρα παρζχεται επιπλζον
ςτιριξθ, από ακάλυπτθ αυτοεκπτυςόµενθ ενδοπρόκεςθ που περιζχει ακίδεσ
ςε βιματα των 3 mm για πρόςκετθ κακιλωςθ του μοςχεφματοσ. Ψο
ςφςτθμα να είναιμ ςυμβατό με οδθγό ςφρμα 0,035" και να είναι χαμθλοφ
προφίλ (18-22 Fr) ϊςτε να είναι δυνατι και θ διαδερμικι εμφφτευςι του.
Ρα διακζτει μθχανιςμό ζκπτυξθσ, με ςφςτθμα ζλξεωσ για ταχφτερθ
τοποκζτθςθ.Ρα ζχει ειδικό ςφςτθμα απελευκζρωςθσ του εγγφσ άκρου του
(tip capture) μετά τθν πλιρθ ζκπτυξθ του ενδομοςχεφματοσ. Ρα
διατίκεται ςε διαφορετικζσ διαμορφϊςεισ (ευκφ και κωνικό), ςε διάφορεσ
διαμζτρουσ (ενδεικτικά 20-46χιλ) και μικθ (ενδεικτικά 50-200χιλ). Ψο φζρον
ςφςτθμα είναι προφορτωμζνο ςε προκεκαμζνο ςφςτθμα ειςαγωγισ με
υδρόφιλθ επικάλυψθ, και ςε υδρόφιλα κθκάρια ειςαγωγισ με αιμοςτατικι
βαλβίδα . Επικθμθτι θ δυνατότθτα εξατομικευμζνων καταςκευϊν
(κθριδωτά, ειδικζσ διαςταςεισ κ.λ.π)

79.

ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑ
ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ

Ενδοαυλικό μόςχευμα τριϊν τμθμάτων από Dacron και Nitinol. Ρα διακζτει
υπερνεφρικά και υπονεφρικά άγκιςτρα τα οποία να βοθκοφν ςτθν ςτιριξθ
του μοςχεφματοσ. Ρα φζρει ευδιάκριτουσ ακτινοςκιεροφσ markers που να
υποδεικνφουν το καλυμζνο τμιμα του μοςχεφματοσ, να διακζτει
ατραυματικά άγκιςτρα ςτο εςωτερικό περιφερικό τμιμα του για αποφυγι
αποςφνδεςθσ του ςκζλουσ, να διακζτει ςχεδίαςθ που να ανεξαρτθτοποιεί τον
κεντρικό νάρκθκα ςφραγίςματοσ από τθν κίνθςθ του υπόλοιπου
μοςχεφματοσ και αποςπϊμενα κθκάρια ςτο ςφςτθμα παράδοςθσ του κυρίωσ
ςϊματοσ κακϊσ και ςε αυτά των ςκελϊν

80.

Ωδρόφιλο περιφερικό
μικροςφρμα
εμβολιςμοφ

Ωδρόφιλο περιφερικό μικροςφρμα εμβολιςμοφ 0.016'', κατάλλθλου μικουσ
(π.χ. 165 και 180cm) με πυρινα από ανοξείδωτο ατςάλι ςχεδιαςμοφ actone
και υδρόφιλθ επικάλυψθ. Ρα διακζτει προςχθματιηόμενο ακτινοςκιερό άκρο
5cm , ευκφ, κυρτό ι διπλισ γωνίωςθσ.

78.
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81.

ΣΔΘΓΣ ΧΩΦΠΑ ΨΩΥΣΩ
BENTSON 0,035"

ΧΩΦΠΑΨΑ ΨΩΥΣΩ BENTSON ΠΕ ΕΩΚΩ ΠΑΟΑΞΣ ΑΞΦΣ ΞΑΛ ΕΥΛΞΑΟΩΨΘ TEFLON
ΠΕ ΔΛΑΠΕΨΦΣ 0,035 και ΠΘΞΣΧ 180cm. Θ προςφορά να ςυνοδεφεται με
δείγμα προσ δοκιμαςτικι χριςθ.

82.

Σδθγό ςφρμα τφπου
Lunderquist για
προϊκθςθ αορτικοφ
μοςχεφματοσ.

Σδθγό ςφρμα τφπου Lunderquist για προϊκθςθ αορτικοφ μοςχεφματοσ. Ρα
είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο ατςάλι με επίςτρωςθ PTFE. Ρα ζχει
άκρα ευκζα και J διαφόρων μθκϊν Flexible tip. Ρα ζχει διάμετρο 0,035” και
να διατίκεται ςε μικοσ 260-300cm

ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΣΧ
ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ
ΡΕΦΦΣΧΨΣΠΛΑΧ

Ανταλλακτικόσ κακετιρασ νεφροςτομίασ με άκρο pigtail για μείωςθ του
ερεκιςμοφ των ιςτϊν, επικυμθτό είναι να ζχει ςθμάδια βάκουσ ςτο ςϊμα του
για ακριβι και ςωςτι τοποκζτθςι του, μεγάλεσ οπζσ για καλφτερθ ροι τθσ
παροχζτευςθσ,υδρόφιλθ επικάλυψθ, κατάλλθλο μικοσ (ενδεικτικά >20εκ), να
διατίκεται ςε διάφορεσ διαμζτρουσ (8-14Fr), να ςυμπεριλαμβάνεται ςτθ
ςυςκευαςία μεταλλικι και εφκαμπτθ κάνουλα

ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ
ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ PIGTAIL

Υεριφερικοί διαγνωςτικοί υδροφιλοι κακετιρεσ αγγειογραφίασ PIGTAIL 4-5F
με μεταλλικό εςωτερικό πλζγμα ςτο ςτζλεχοσ για καλφτερθ περιςτροφι. Ρα
διακζτουν κωνικό άκρο, να ειναι ιδιαιτερα γλιςτεροι ,να διατίκενται ςε
μεγζκοσ 4-5F και διάφορα μικθ (ενδεικτικά 65-100 cm) και να περνά από
ςφρμα 0.035'' και 0.038'' . Ρα διακζτουν ακτινοςκιερό άκρο για καλφτερθ
απεικόνιςθ. Θ προςφορά να ςυνοδεφεται με δείγμα προσ δοκιμαςτικι χριςθ

83.

84.

85.

ΕΡΔΣΑΩΟΛΞΣ ΞΣΛΟΛΑΞΣ
ΑΣΦΨΣΠΣΡΣΟΑΓΣΡΛΣ
ΠΣΧΧΕΩΠΑ

Ενδοαυλικό αορτομονολαγόνιο μόςχευμα δφο τμθμάτων από Dacron και
Nitinol. Ψο κφριο ςϊμα να διακζτει υπερνεφρικά και υπονεφρικά άγκιςτρα τα
οποία να βοθκοφν ςτθν ςτιριξθ του μοςχεφματοσ, να διακζτει ατραυματικά
άγκιςτρα ςτο εςωτερικό περιφερικό τμιμα του για αποφυγι αποςφνδεςθσ
του ςκζλουσ, να διακζτει ςχεδίαςθ που να ανεξαρτθτοποιεί τον κεντρικό
νάρκθκα ςφραγίςματοσ από τθν κίνθςθ του υπόλοιπου μοςχεφματοσ και
αποςπϊμενα κθκάρια ςτο ςφςτθμα παράδοςθσ του κυρίωσ ςϊματοσ κακϊσ
και ςε αυτά των ςκελϊν.
Ρα ςυνοδεφεται από αποκλειςτι λαγονίου αρτθρίασ (OCCLUDER) από
DACRON και ςκελετό NITINOL για το ανωτζρω ενδομόςχευμα. Ρα είναι
αυτοεκπτυςςόμενοσ, να διατίκεται ςε ςυςκευι τφπου pull back για εφκολθ
και ακριβι τοποκζτθςθ και να διατίκεται ςε διάφορα μικθ και διαμζτρουσ.

86.

87.

ΣΠΣΥΟΕΩΦΣ ΟΑΓΣΡΛΣ
ΧΞΕΟΣΧ Ι/ΞΑΛ
ΑΣΦΨΛΞΘ-ΟΑΓΣΡΛΑ
ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ
ΑΣΦΨΣΠΣΡΣΟΑΓΣΡΛΣΩ
ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ
ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ ΑΣΦΨΘΧ

Οαγόνιεσ προεκτάςεισ από Dacron και Nitinol ευκείσ και κωνικζσ για το
ανωτζρω.
Αορτικζσ προεκτάςεισ από Dacron και Nitinol για τα ενδομοςχεφματα
κωρακικισ και κοιλιακισ αορτισ.

ΣΔΘΓΣ ΩΔΦΣΦΛΟΣ
ΧΩΦΠΑ 0,035"

Ωδρόφιλα οδθγά ςφρματα αγγειοπλαςτικισ περιφερικϊν αγγείων, με πυρινα
από nitinol και επικάλυψθ πολυουρεκάνθσ και βολφραμίου ςε όλο το μικοσ
του ςφρματοσ. Ρα διατίκενται ςε δφο βακμοφσ ςκλθρότθτασ - standard και
stiff, ςε διαμζτρο 0.035ϋϋ και διάφορα μικθ (150-260εκ) .Θ προςφορά να
ςυνοδεφεται με δείγμα προσ δοκιμαςτικι χριςθ
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88.

ΚΘΞΑΦΛΑ
ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ
6FRΧ11CM ΠΕ
ΑΓΓΕΛΣΒΕΟΣΡΑ

ΑΨΦΑΩΠΑΨΛΞΑ ΑΡΨΛΚΦΣΠΒΩΨΛΞΑ ΚΘΞΑΦΛΑ ΕΛΧΑΓΩΓΘΧ ΞΑΚΕΨΘΦΩΡ
ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ, ΕΩΦΣΩΧ 6FR ΞΑΛ ΠΘΞΣΩΧ 11CM. α) NA ΦΕΦΣΩΡ ΔΛΑΧΨΣΟΕΑ
ΑΨΦΑΩΠΑΨΛΞΣ ΞΑΛ ΕΥΑΦΞΣΩΧ ΧΞΟΘΦΣΨΘΨΑΧ, β) ΡΑ ΦΕΦΣΩΡ ΑΛΠΣΧΨΑΨΛΞΘ
ΒΑΟΒΛΔΑ ΧΩΦΛΧ ΑΥΩΟΕΛΕΧ, ΠΕ ΞΑΟΩΠΠΑ ΧΦΩΠΑΨΛΞΣΩ ΞΩΔΛΞΑ ΑΡΑΟΣΓΑ
ΠΕ ΨΘΡ ΔΛΑΠΕΨΦΣ ΨΣΩ ΚΘΞΑΦΛΣΩ, γ) ΡΑ ΔΛΑΚΕΨΕΛ ΕΡΑ ΔΑΞΨΩΟΛΣ
ΦΑΠΠΑΨΩΡ ΓΛΑ ΔΛΕΩΞΣΟΩΡΧΘ ΨΘΧ ΧΨΑΚΕΦΣΥΣΛΘΧΘΧ ΨΣΩ ΚΘΞΑΦΛΣΩ , δ) ΡΑ
ΕΧΣΩΡ ΧΩΡΔΕΔΕΠΕΡΣ ΥΟΑΓΛΣ ΔΛΑΦΑΡΘ ΧΩΟΘΡΑ ΕΓΧΩΧΘΧ ΩΓΦΩΡ ΦΕΦΣΡΨΑ
ΧΧΕΨΛΞΘ ΞΑΡΣΩΟΑ. ε) ΧΨΘ ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΑ ΡΑ ΥΕΦΛΕΧΣΩΡ ΑΓΓΕΛΣΒΕΟΣΡΘ
ΥΑΦΑΞΕΡΨΘΧΘΧ ΞΑΛ ΣΔΘΓΣ ΧΩΦΠΑ 0,035'.' Θ προςφορά να ςυνοδεφεται με
δείγμα προσ δοκιμαςτικι χριςθ

89.

Αποςτειρωμζνα
καλφμματα κεφαλισ
υπεριχων

Αποςτειρωμζνα καλφμματα κεφαλισ υπεριχων διαςτάςεων 15cm x 200250cm. Θ πρόςφορα να ςυνοδεφεται με δείγμα προσ χριςθ.

90.

ΩΔΦΣΦΛΟΑ ΣΔΘΓΑ
ΧΩΦΠΑΨΑ ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ
ΑΓΓΕΛΩΡ

Ωδρόφιλα οδθγά ςφρματα αγγειοπλαςτικισ περιφερικϊν αγγείων, με πυρινα
από nitinol και επικάλυψθ πολυουρεκάνθσ και βολφραμίου ςε όλο το μικοσ
του ςφρματοσ. Ρα διατίκενται ςε δφο βακμοφσ ςκλθρότθτασ - standard και
stiff, ςε διαμζτρο 0,014"-0.035ϋϋ και μικοσ 150, 180cm, ι 260cm με ευκφ και
κυρτό τελικό άκρο.

91.

ΛΔΛΑΛΨΕΦΑ ΧΞΟΘΦΑ
ΣΔΘΓΑ (super stiff)
ΧΩΦΠΑΨΑ 0,035"ΨΩΥΣΩ
LUNDERQUIST

ΣΔΘΓΑ ΧΩΦΠΑΨΑ, ΕΛΔΛΞΑ ΓΛΑ ΥΦΣΩΚΘΧΘ ΧΩΧΞΕΩΩΡ ΥΣΩ ΦΕΦΣΩΡ
ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑΨΑ ΑΣΦΨΘΧ Ι ΓΛΑ ΨΘΡ ΥΦΣΧΥΕΟΑΧΘ ΑΓΓΕΛΩΡ ΠΕ ΕΡΨΣΡΕΧ
ΕΟΛΞΩΧΕΛΧ, ΠΕ ΔΛΑΠΕΨΦΣ 0,035”, ΡΑ ΕΛΡΑΛ ΧΨΣ ΑΞΦΣ ΨΣΩΧ ΠΑΟΑΞΑ
(FLOPPY) ΞΑΛ ΧΨΣ ΞΩΦΛΩΧ ΧΩΠΑ ΨΣΩΧ ΛΔΛΑΛΨΕΦΑ ΧΞΟΘΦΑ (SUPPER STIFF). ΡΑ
ΔΛΑΨΛΚΕΡΨΑΛ ΧΕ ΠΘΞΘ 180, 260 ι 300cm.Θ προςφορά να ςυνοδεφεται με
δείγμα προσ δοκιμαςτικι χριςθ

ΠΛΞΦΣΧΦΑΛΦΛΔΛΑ
ΕΠΒΣΟΛΧΠΣΩ

Πικροςφαιρίδια εμβολιςμοφ αγγείων με ακριβι βακμονόμθςθ, απολφτωσ
ςφαιρικά, από υδρογζλθ επικαλυμμζνα με βιοςυμβατό πολυμερζσ τφπου
Polyzene, ϊςτε να μθν είναι αλλεργιογόνα ι αποδομιςθμα ςε μικρότερα
ςωματίδια, ςε διάφορεσ διαςτάςεισ (ενδεικτικά 40-1300μm), προγεμιςμζνα
ςε ςφριγγεσ του 1ml, ΕΓΧΦΩΠΑ ΑΡΑΟΣΓΑ ΠΕ ΨΘ ΔΛΑΠΕΨΦΣ, ΩΧΨΕ ΡΑ ΕΛΡΑΛ
ΕΩΞΣΟΘ Θ ΔΛΑΞΦΛΧΘ ΞΑΛ ΑΡΑΓΡΩΦΛΧΘ ΨΣΩΧ.

93.

ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΣΧ
ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ
ΡΕΦΦΣΧΨΣΠΛΑΧ

Ξακετιρασ νεφροςτομίασ ςε διάφορεσ διαςτάςεισ (ενδεικτικά 8-14 F) με
ςφςτθμα κλειδϊματοσ, να ζχει άκρο pigtail για μείωςθ του ερεκιςμοφ των
ιςτϊν, με ςθμάδια βάκουσ που βρίςκονται ςτο ςϊμα του κακετιρα για
ακριβι και ςωςτι τοποκζτθςι του, με μεγάλεσ οπζσ για καλφτερθ ροι τθσ
παροχζτευςθσ, ,υδρόφιλθ επικάλυψθ για μαλακι ειςαγωγι ςτον αςκενι, να
είναι από πολυουρεκάνθ , να διζρχεται από 0.038’’ οδθγό ςφρμα και να 'εχει
ικανό μικοσ κακετιρα (ενδεικτικά 25cm). Επίςθσ να διακζτει δφςκαμπτθ
μεταλλικι και πλαςτικι κάνουλα, ενϊ επικυμθτι είναι θ παρουςία ςτο ςετ
και οδθγοφ ςφρματοσ 0.038’’ X 150cm διπλοφ άκρου, ςκλθροφ τφπου, όπου
τα πρϊτα 3εκ να είναι τφπου J .

94.

ΦΛΟΨΦΣ ΞΑΨΩ ΞΣΛΟΘΧ
ΦΟΕΒΑΧ

ΦΛΟΨΦΣ ΞΑΨΩ ΞΣΛΟΘΧ ΦΟΕΒΑΧ ΓΛΑ ΔΛΑΠΘΦΛΑΛΑ ΥΦΣΧΥΕΟΑΧΘ. Ρα είναι
δυνθτικά αφαιρζςιμο μζχρι και 6 μινεσ μετά τθν εμφφτευςι του. Επικυμθτό
είναι να φζρει ειδικό άγκιςτρο αφαίρεςθσ ςτθν κορυφι. Ρα ζχει ακίδεσ
πρόςφυςθσ ςτα τοιχϊματα τθσ κάτω κοίλθσ φλζβασ
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95.

ΧΕΨ ΡΕΦΦΣΧΨΣΠΛΑΧ
10Fr.

Ψο Χετ να περιλαμβάνει κακετιρα νεφροςτομίασ 10 F με ςφςτθμα
κλειδϊματοσ, να ζχει άκρο pigtail για μείωςθ του ερεκιςμοφ των ιςτϊν, με
ςθμάδια βάκουσ που βρίςκονται ςτο ςϊμα του κακετιρα για ακριβι και
ςωςτι τοποκζτθςι του, με μεγάλεσ οπζσ για καλφτερθ ροι τθσ
παροχζτευςθσ, ,υδρόφιλθ επικάλυψθ για μαλακι ειςαγωγι ςτον αςκενι, να
είναι από πολυουρεκάνθ ,να περιλαμβάνει ειδικό εργαλείο
επανατοποκζτθςθσ, δυνατότθτα ακτινοςκιεροφ άκρου από πλατίνα ςτο άκρο
του, να διζρχεται από 0.038’’ οδθγό ςφρμα και το μικοσ κακετιρα να είναι
25cm. Επίςθσ το ςετ να διακζτει ςακοφλα παροχζτευςθσ, διαςτολείσ, βελόνθ
ειςαγωγισ, 21G X 20cm με trocar stylet (τφπου Chiba) ορατι ςτον υπζρθχο,
ομοαξονικό ςφςτθμα που να αποτελείται από διαςτολζα και δφςκαμπτθ
κάνουλα, 0.018’’ και ειςαγωγζα 6F X 20cm ειςαγωγζα κακϊσ και οδθγό
ςφρμα από ανοξείδωτο ατςάλι με άκρο από πλατίνα 0,018'' και οδθγό ςφρμα
0.038’’ X 150cm διπλοφ άκρου, ςκλθροφ τφπου, όπου τα πρϊτα 3εκ να είναι
τφπου J .

96.

ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΧΕΛΦΛΧΠΣΩ
ΧΣΟΘΦΣΦΩΡ

ΕΛΔΛΞΣΧ ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΧΕΛΦΛΧΠΣΩ ΧΣΟΘΦΣΦΩΡ ΑΓΓΕΛΩΡ, ΠΕ ΕΟΑΦΦΩΧ ΞΩΦΨΣ
ΑΞΦΣ, ΕΩΦΣΩΧ 6F

97.

ΚΘΞΑΦΛΑ
ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ 11Fr

ΑΨΦΑΩΠΑΨΛΞΑ ΑΡΨΛΚΦΣΠΒΩΨΛΞΑ ΚΘΞΑΦΛΑ ΕΛΧΑΓΩΓΘΧ ΞΑΚΕΨΘΦΩΡ
ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ, ΕΩΦΣΩΧ 5FR . α) NA ΦΕΦΣΩΡ ΔΛΑΧΨΣΟΕΑ ΑΨΦΑΩΠΑΨΛΞΣ ΞΑΛ
ΕΥΑΦΞΣΩΧ ΧΞΟΘΦΣΨΘΨΑΧ, β) ΡΑ ΦΕΦΣΩΡ ΑΛΠΣΧΨΑΨΛΞΘ ΒΑΟΒΛΔΑ ΧΩΦΛΧ
ΑΥΩΟΕΛΕΧ, ΠΕ ΞΑΟΩΠΠΑ ΧΦΩΠΑΨΛΞΣΩ ΞΩΔΛΞΑ ΑΡΑΟΣΓΑ ΠΕ ΨΘΡ
ΔΛΑΠΕΨΦΣ ΨΣΩ ΚΘΞΑΦ

98.

ΚΘΞΑΦΛΑ
ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ ΠΕ
ΕΛΔΛΞΣ ΠΘΧΑΡΛΧΠΣ
ΞΛΡΘΧΘΧ ΨΣΩ ΑΞΦΣΩ
ΨΣΩ (steerable)

ΑΨΦΑΩΠΑΨΛΞΣ ΑΡΨΛΚΦΣΠΒΩΨΛΞΣ ΚΘΞΑΦΛ ΕΛΧΑΓΩΓΘΧ ΞΑΚΕΨΘΦΩΡ
ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ, ΕΩΦΣΩΧ 5-8 FR.ΧΕ ΔΛΑΦΣΦΑ ΠΘΞΘ ΠΕ ΠΘΧΑΡΛΧΠΣ
ΥΕΦΛΧΨΦΣΦΘΧ ΨΣΩ ΑΞΦΣΩ ΨΣΩ α) NA ΦΕΦΕΛ ΔΛΑΧΨΣΟΕΑ ΑΨΦΑΩΠΑΨΛΞΣ ΞΑΛ
ΕΥΑΦΞΣΩΧ ΧΞΟΘΦΣΨΘΨΑΧ, β) ΡΑ ΦΕΦΕΛ ΑΛΠΣΧΨΑΨΛΞΘ ΒΑΟΒΛΔΑ ΧΩΦΛΧ
ΑΥΩΟΕΛΕΧ, γ) ΡΑ ΕΧΕΛ ΧΩΡΔΕΔΕΠΕΡΣ ΥΟΑΓΛΣ ΔΛΑΦΑΡΘ ΧΩΟΘΡΑ ΕΓΧΩΧΘΧ
ΩΓΦΩΡ ΦΕΦΣΡΨΑ ΧΧΕΨΛΞΘ ΞΑΡΣΩΟΑ. δ) ΡΑ ΕΧΕΛ ΑΞΨΛΡΣΧΞΛΕΦΣ ΑΞΦΣ. Θ
προςφορά να ςυνοδεφεται με δείγμα προσ δοκιμαςτικι χριςθ.

99.

Ενδοαυλικό µόςχευµα
με υπερνεφρικι
ςτιριξθ για τθν
αντιμετϊπιςθ
ανευρφςματοσ
Ξοιλιακισ Αορτισ χωρίσ
ραφζσ

Διχαλωτά ενδομοςχεφματα τριϊν τεμαχίων από ενιαίο πολυεςτζρα (dacron)
(χωρίσ ραφζσ για τθν αποφυγι διαφυγϊν τφπου III και IV) με μεταλλικό
ςκελετό (stent) κερμικισ μνιμθσ από νιτινόλθ και υπερνεφρικι ςτιριξθ με
γυμνό (ελεφκερο) stent και άγκιςτρα κακιλωςθσ ενιαίασ κοπισ (όχι
ςυγκολλθμζνα για αποφυγι αποκόλλθςισ τουσ).
Ρα ζχουν ελεγχόμενο με ςκανδάλθ μθχανιςμό απελευκζρωςθσ του
μοςχεφματοσ για τθν τοποκζτθςι του με τθ μεγαλφτερθ δυνατι ακρίβεια.
Ρα διατίκενται ςε διαμζτρουσ κεντρικοφ τμιματοσ από 23 ζωσ 36mm,
περιφερικοφ τμιματοσ από 10 ζωσ 25mm και μικθ από 130 ζωσ 215mm.

ΧΕΨ ΡΕΦΦΣΧΨΣΠΛΑΧ 8F

Ψο ςετ νεφροςτομίασ να διακζτει: Ξακετιρα νεφροςτομίασ με περιφερικό
άκρο ςχιματοσ pigtail, με πολλζσ οπζσ, μικουσ ζωσ 30 cm, με υδρόφιλθ
επικάλυψθ, διαμζτρου 8F και ςφςτθμα κλειδϊματοσ του pigtail με ςθμαντι,
Mεταλλικι κάνουλα με Trocar, Εφκαμπτθ πλαςτικι κάνουλα, Χφρμα 018''
νιτινόλθσ με εφκαμπτο ακτινοςκιερό άκρο ικανοφ μικουσ (π.χ. 70cm), Σδθγό
Χφρμα 038'' ικανοφ μικουσ (π.χ. 150 εκ), Διαςτολείσ 8,10 Fr, Σμοαξονικό
Χφςτθμα ειςαγωγισ με ακτινοςκιερό άκρο.
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101.

Σμόπλευραετερόπλευρα λαγόνια
ςκζλθ και προεκτάςεισ
μοςχεφματοσ κοιλιακισ
αορτισ

Σμόπλευρα-ετερόπλευρα λαγόνια ςκζλθ και προεκτάςεισ μοςχεφματοσ
(endoskeleton)κοιλιακισ αορτισ, από πολυεςτερικό Dacron και ςκελετό
Nitinol. Ρα είναι φορτωμζνα ςε φζρον ςφςτθμα υδρόφιλο και πολφ χαμθλοφ
προφίλ (<14Fr OD).

102.

ΣΔΘΓΣ ΩΔΦΣΦΛΟΣ
ΧΩΦΠΑ 0,014"
ΑΩΘΠΕΡΘΧ
ΧΞΟΘΦΣΨΘΨΑΧ (stiff)

Ωδρόφιλα οδθγά ςφρματα αγγειοπλαςτικισ περιφερικϊν αγγείων, με πυρινα
από nitinol και επικάλυψθ πολυουρεκάνθσ και βολφραμίου ςε όλο το μικοσ
του ςφρματοσ. Ρα διατίκενται ςε βακμό ςκλθρότθτασ stiff, ςε διαμζτρο
0.014ϋϋ και μικοσ 180-260cm, με ευκφ και κυρτό τελικό άκρο.

ΑΡΨΑΟΟΑΞΨΛΞΣΧ
ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ
ΧΣΟΘΦΣΦΩΡ

KAΚΕΨΘΦΑΧ ΧΣΟΘΦΣΦΩΡ AΥΣ ΣΟΛΧΚΘΦΣ ΩΟΛΞΣ, ΕΩΦΣΩΧ 8-12 FR ΠΕ
ΠΘΞΣΧ ΨΣΩΟΑΧΛΧΨΣΡ 25 εκ., ΡΑ ΕΧΕΛ ΧΘΠΑΔΛΑ ΒΑΚΣΩΧ ΧΨΣ ΧΩΠΑ ΨΣΩ ΓΛΑ
ΑΞΦΛΒΘ ΞΑΛ ΧΩΧΨΘ ΨΣΥΣΚΕΨΘΧΘ ΨΣΩ, ΡΑ ΕΧΕΛ ΧΧΘΠΑ PIGTAIL, ΠΕ ΥΣΟΟΕΧ
ΥΟΑΓΛΕΧ ΣΥΕΧ ΧΕ ΠΘΞΣΧ 10-15 εκ. ΞΑΛ ΑΞΨΛΡΣΧΞΛΕΦΘ ΕΡΔΕΛΘ ΧΨΣ ΩΨΣΧ
ΨΘΧ ΨΕΟΕΩΨΑΛΑΧ ΣΥΘΧ. ΡΑ ΦΕΦΕΛ ΧΩΧΨΘΠΑ ΞΟΕΛΔΩΠΑΨΣΧ (LOCKED),. ΡΑ
ΥΕΦΛΟΑΠΒΑΡΣΩΡ ΞΑΛ ΨΣΩΧ ΑΡΨΛΧΨΣΛΧΣΩΧ ΥΟΑΧΨΛΞΣΩΧ ΞΑΛ ΠΕΨΑΟΟΛΞΣΩΧ
ΧΞΟΘΦΩΡΨΛΞΣΩΧ ΣΔΘΓΣΩΧ

104.

ΠΣΧΧΕΩΠΑ ΚΩΦΑΞΛΞΘΧ
ΑΣΦΨΘΧ ΠΕ
ΥΦΣΔΛΑΠΣΦΦΩΠΕΡΕΧ
ΚΩΦΛΔΕΧ ( off the self
device)

Ξφριο ςτζλεχοσ μοςχεφματοσ, από υφαντό πολυεςτερικό υλικό (DACRON)
ραμμζνο ςε αυτοεκτεινόμενεσ ενδοπροκζςεισ από ανοξείδωτο χάλυβα (
STAINLESS STEEL ) ι αντίςτοιχο υλικό, με δφο πρόςκιεσ και δφο πλάγιεσ προ
διαμορφωμζνεσ κυρίδεσ για τθν αντιμετϊπιςθ επείγοντων κωρακοκοιλιακϊν
ανευρυςμάτων. Ρα είναι αρκρωτό για τθν βζλτιςτθ ιςορροπία του
μοςχεφματοσ μζςα ςτο ςάκο του ανευρφςματοσ. Ρα ζχει ακίδεσ ςτο εγγφσ
τμιμα για πρόςκετθ κακιλωςθ του μοςχεφματοσ.
Ρα διακζτει ειδικζσ αςφάλειεσ δίνοντασ τθν δυνατότθτα μετακίνθςθσ του
μοςχεφματοσ ακόμθ και μετά τθν απελευκζρωςθ του. Ψο φζρον ςφςτθμα να
είναι προ φορτωμζνο ςε υδρόφιλα κθκάρια ειςαγωγισ με αιμοςτατικι
βαλβίδα 22Fr .

105.

ΕΥΛΟΕΞΨΛΞΣΧ
ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ
ΡΕΩΦΣΑΞΨ/ΓΛΑΧ
ΠΕΓΑΟΣΩ ΑΩΟΣΩ

Ωβριδικόσ κακετιρασ νευροακτινολογίασ και κθκάρι μεγάλου αυλοφ με
αυξθμζνθ εςωτερικι διάμετρο καταςκευαςμζνο από ενιςχυμζνο πολυμερζσ
με ςκελετό από ανοξείδωτο ατςάλι. Ρα διακζτει εφκαμπτο άκρο, να είναι
ςυμβατόσ με ςφρμα 0,035" και 0,038". Ρα προςφζρεται με αιμοςτατικι
βαλβίδα

106.

ΞΑΚΕΨΘΦΑ
ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ
VERTEBRAL

Υεριφερικοί διαγνωςτικοί υδροφιλοι κακετιρεσ αγγειογραφίασ VERTEBRAL 45F για υπερεκλεκτικό κακετθριαςμό ςπλαχνικϊν αγγείων, με μεταλλικό
εςωτερικό πλζγμα ςτο ςτζλεχοσ για καλφτερθ περιςτροφι. Ρα διακζτουν
κωνικό άκρο, να ειναι ιδιαιτερα γλιςτεροι ,να διατίκενται ςε μεγζκοσ 4-5F
και διάφορα μικθ (ενδεικτικά 65-100 cm) και να περνά από ςφρμα 0.035'' και
0.038'' . Ρα διακζτουν ακτινοςκιερό άκρο για καλφτερθ απεικόνιςθ. Θ
προςφορά να ςυνοδεφεται με δείγμα προσ δοκιμαςτικι χριςθ

107.

ΟΑΓΣΡΛΣ ΧΞΕΟΣΧ
ΞΣΛΟΛΑΞΣΩ
ΕΡΔΣΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ
ΑΣΦΨΘΧ ΠΕ ΔΛΧΑΟΩΨΘ
ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ ΓΛΑ ΨΘΡ
ΕΧΩ ΟΑΓΣΡΛΑ ΑΦΨΘΦΛΑ

Διχαλωτά λαγόνια ενδομοςχεφματα από πολυεςτζρα (dacron) με μεταλλικό
ςκελετό (stent) κερμικισ μνιμθσ από νιτινόλθ με κφρα για ανευρφςματα
λαγονίων.Ρα ζχουν ελεγχόμενο μθχανιςμό απελευκζρωςθσ του μοςχεφματοσ
για τθν τοποκζτθςι τουσ με τθ μεγαλφτερθ δυνατι ακρίβεια
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108.

109.

110.

111.

112.

Χτζλεχοσ μοςχεφματοσ
αορτισ-λαγονίου, με
κυρίδα πλάγιου κλάδου
για εκλεκτικό
κακετθριαςμό τθσ ζςω
λαγονίου και γεφφρωςθ
αυτισ με εμφφτευςθ
επικαλυμμζνθσ
ενδοπρόκεςθσ

Χτζλεχοσ μοςχεφματοσ αορτισ-λαγονίου, με κυρίδα πλάγιου κλάδου για
εκλεκτικό κακετθριαςμό τθσ ζςω λαγονίου και γεφφρωςθ αυτισ με
εμφφτευςθ επικαλυμμζνθσ ενδοπρόκεςθσ. Ρα είναι καταςκευαςμζνθ από
υφαντό πολυεςτερικό υλικό (DACRON) ραμμζνο ςε ςκελετό από
αυτοεκτεινομενεσ ενδοπροκζςεισ από ανοξείδωτο χάλυβα ( STAINLESS STEEL)
ι/και NITINOL . Ρα φζρει ακτινοςκιερι ευδιάκριτθ ςιμανςθ τθσπλάγιασ
κφρασ. Ρα εόιναι ςυμβατι με οδθγό ςφρμα 0,035'
Θ φζρουςα ενδοπρόκεςθ είναι προ φορτωμζνθ ςε ειδικό υδρόφιλο ςφςτθμα
ειςαγωγισ (υδρόφιλα κθκάρια ειςαγωγισ με αιμοςτατικι βαλβίδα) μικροφ
προφίλ, που να επιτρζπει τθν ακριβι τοποκζτθςθ αλλά και αναπροςαρμογι
τθσ κζςθσ . Επικυμθτό είναι το ςφςτθμα να φζρει προτοποκετθμζνο
κακετιρα και ςφρμα για τθ διευκόλυνςθ κακετθριαςμοφ του πλευρικοφ
κλάδου.

ΕΑΨΣΠΛΞΕΩΠΕΡΣ
ΠΣΧΧΕΩΠΑ ΑΣΦΨΘΧ

Εξατομικευμζνα ενδαγγειακά αορτικά μοςχεφματα από πολυεςτζρα (dacron)
με ςκελετό (stent) κερμικισ μνιμθσ από νιτινόλθ και δυνατότθτα κατ'
επιλογιν ζκπτυξθσ του κεντρικοφ τμιματοσ ςτθ φάςθ που αυτό κρίνεται
ςκόπιμο.
Ρα διατίκενται με εςωτερικοφσ ι εξωτερικοφσ κλάδουσ και κυρίδεσ (για
κωρακοκοιλιακά ανευρφςματα), και να καταςκευάηονται κατά παραγγελία
για τισ ανάγκεσ του εκάςτοτε αςκενοφσ.
Ρα ζχουν ελεγχόμενο μθχανιςμό απελευκζρωςθσ του μοςχεφματοσ για τθν
τοποκζτθςι του με τθ μεγαλφτερθ δυνατι ακρίβεια. Επικυμθτόσ ο γριγοροσ
χρόνοσ παράδοςθσ από τθ ςτιγμι τθσ παραγγελίασ

ΧΕΨ ΡΕΦΦΣΧΨΣΠΛΑΧ
10Fr.

Ψο ςετ νεφροςτομίασ να διακζτει: Ξακετιρα νεφροςτομίασ με περιφερικό
άκρο ςχιματοσ pigtail, με πολλζσ οπζσ, μικουσ ζωσ 30 cm, με υδρόφιλθ
επικάλυψθ, διαμζτρου 10F και ςφςτθμα κλειδϊματοσ του pigtail με ςθμαντι,
Mεταλλικι κάνουλα με Trocar, Εφκαμπτθ πλαςτικι κάνουλα, Χφρμα 018''
νιτινόλθσ με εφκαμπτο ακτινοςκιερό άκρο ικανοφ μικουσ (π.χ. 70cm), Σδθγό
Χφρμα 038'' ικανοφ μικουσ (π.χ. 150 εκ), Διαςτολείσ 8,10,12 Fr, Σμοαξονικό
Χφςτθμα ειςαγωγισ με ακτινοςκιερό άκρο.

ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ ΠΥΑΟΣΡΛ
ΠΣΦΦΣΥΣΛΘΧΘΧ
ΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ ΑΣΦΨΘΧ

Χφςτθμα κακετιρα που προωκείται πάνω από οδθγό ςφρμα 0,035" με
κατάλθξθ ςε μπαλόνι καταςκευαςμζνο από πολυουρεκάνθ. Ψο μπαλόνι
μπορεί να φτάςει τα 45mm διάμετρο ανάλογα με τθν ποςότθτα πλιρωςθσ.
Ρα ζχει δφο ακτινοςκιεροφσ markers ςτα άκρα του μπαλονιοφ. Ρα διατίκεται
ςε ικανό μικοσ κακετιρα και να ζχει προφίλ ≤12F.

ΠΛΞΦΣΞΑΚΕΨΘΦΕΧ
ΕΠΒΣΟΛΧΠΣΩ
ΧΩΠΒΑΨΣΛ ΠΕ ΩΓΦΣ
ΕΠΒΣΟΛΞΣ ΩΟΛΞΣ ONYX

Πικροκακετιρεσ ομοαξονικισ χριςθσ για εμβολιςμό ανευρυςμάτων,
δυςπλαςιϊν, αιμορραγιϊν, διαφυγϊν. Ρα διατίκενται ςε δφο τφπουσ,
ςτακεροφ άκρου και ροισ. Σι ςτακεροφ άκρου να ζχουν εςωτερικι διάμετρο
τουλάχιςτον 0.017" . Ρα διακζτουν ευκφ ι προςχθματιςμζνο άκρο 45 και 90
μοιρϊν. Σι μικροκακετιρεσ ροισ να ζχουν προοδευτικά λεπτυνόμενο άκρο
ςτα 1.5F και να διατίκενται ςε δυο τφπουσ, μθ αποςπϊμενου και μθχανικά
αποςπϊμενου άκρου 1.5 - 5εκ. Τλοι οι μικροκακετιρεσ να είναι ςυμβατοί με
υγρό εμβολικό υλικό τφπου ONYX.
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ΠΣΧΧΕΩΠΑ ΚΩΦΑΞΛΞΘΧ
ΑΣΦΨΘΧ
ΥΦΣΦΣΦΨΩΠΕΡΣ ΧΕ
ΕΧΩΨΕΦΛΞΣ ΚΘΞΑΦΛ

Ενδοαυλικό μόςχευμα κωρακικισ αορτισ φερόμενο ςε ςφςτθμα με
εςωτερικό κθκάρι προςταςίασ από dacron και ςκελετό αυτοεκτεινόμενων
δακτυλίων νιτινόλθσ. Ρα διακζτει διαμικθ μπάρα που εξαςφαλίηει τθν κατά
μικοσ ςτακερότθτα του μοςχεφματοσ και ςχεδίαςθ που να ανεξαρτθτοποιεί
τον κεντρικό νάρκθκα ςφραγίςματοσ από τθν κίνθςθ του υπόλοιπου
μοςχεφματοσ. Ρα διατίκεται με ι χωρίσ ελεφκερα κεντρικά άγκιςτρα, ςε
διάφορεσ διαμζτρουσ και διάφορα μικθ.

ΑΣΦΨΣΠΣΡΣΟΑΓΣΡΛΣ
ΠΣΧΧΕΩΠΑ ΞΣΛΟΛΑΞΘΧ
ΑΣΦΨΘΧ

Αυτοδιατεινόμενo Αορτομονολαγόνιο μόςχευμα, υπερνεφρικισ ςτιριξθσ, με
ζνδειξθ CE mark.
Ρα είναι καταςκευαςμζνο από πολφκλωνο πολυςτζρα, με ςκελετό
αυτοεκτεινόμενων δακτυλίων nitinol, να ζχει ελεφκερα struts και ακίδεσ
κακιλωςθσ για υπερνεφρικι ςτιριξθ. Επικυμθτό να ζχει διπλό μθχανιςμό
ζκπτυξθσ, με ςφςτθμα ζλξεωσ για ταχφτερθ τοποκζτθςθ και κοχλιωτό
ςφςτθμα ςταδιακισ και ελεγχόμενθσ απελευκζρωςθσ παρζχοντασ υψθλι
ακρίβεια ακόμα και ςε δφςκολεσ ανατομίεσ

115.

ΞΑΚΕΨΘΦΑΧ
ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΑΧ COBRA
1

Υεριφερικοί διαγνωςτικοί υδροφιλοι κακετιρεσ αγγειογραφίασ COBRA 1 4-5F
για υπερεκλεκτικό κακετθριαςμό ςπλαχνικϊν αγγείων, με μεταλλικό
εςωτερικό πλζγμα ςτο ςτζλεχοσ για καλφτερθ περιςτροφι. Ρα διακζτουν
κωνικό άκρο, να ειναι ιδιαιτερα γλιςτεροι ,να διατίκενται ςε μεγζκοσ 4-5F
και διάφορα μικθ (ενδεικτικά 65-90 cm) και να περνά από ςφρμα 0.035'' και
0.038'' . Ρα διακζτουν ακτινοςκιερό άκρο για καλφτερθ απεικόνιςθ. Θ
προςφορά να ςυνοδεφεται με δείγμα προσ δοκιμαςτικι χριςθ

116.

ΔΣΧΕΛΣ ΧΩΟΟΣΓΘΧ
ΚΦΣΠΒΩΡ Ι/ΞΑΛ
ΑΥΣΧΨΕΛΦΩΠΕΡΘ
ΞΑΟΩΔΛΩΧΘ
ΑΡΑΦΦΣΦΘΧΘΧ
ΠΕΓΑΟΣΩ ΑΩΟΣΩ

ΔΣΧΕΛΣ ΧΩΟΟΣΓΘΧ ΚΦΣΠΒΩΡ Θϋ/ΞΑΛ ΑΥΣΧΨΕΛΦΩΠΕΡΘ ΞΑΟΩΔΛΩΧΘ
ΑΡΑΦΦΣΦΘΧΘΧ ΠΕΓΑΟΣΩ ΑΩΟΣΩ ΥΣΩ ΡΑ ΕΜΡΑΛ ΧΩΠΒΑΨΘ ΠΕ ΞΑΚΕΨΘΦΕΧ
ΞΑΛ ΑΡΨΟΛΑ ΠΘΧΑΡΛΞΘΧ ΑΡΑΦΦΣΦΘΧΘΧ

117.

ΧΩΧΨΘΠΑ ΑΦΑΛΦΕΧΘΧ
ΕΡΩΡ ΧΩΠΑΨΩΡ ΑΥΤ
ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΑ ΑΓΓΕΛΑ

Χφςτθμα αφαίρεςθσ ξζνων ςωμάτων, από nitinol με νιματα από πλατίνα για
άριςτθ ακτινοςκιερότθτα, ικανοφ μικουσ (ενδεικτικά 120cm) κατάλλθλοσ για
χριςθ ςε διαφόρων διαμζτρων αγγεία (ενδεικτικά 6-45 mm).Σ κακετιρασ
του να είναι καταςκευαςμζνοσ από τεφλόν ι αντίςτοιχο υλικό , με
ακτινοςκιερό τμιμα, να διζρχεται από κθκάρι 6F ι 7F.

118.

ΩΓΦΣ ΕΠΒΣΟΛΞΣ ΩΟΛΞΣ
ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ ΑΓΓΕΛΩΡ

Ωγρό εμβολικό υλικό για χριςθ ςε περιφερικά αγγεία.. H ςφνκεςθ του υλικοφ
να αποτελείται από αίκυλο-βινιλικι αλκοόλθ (EVOH) που πολυμερίηεται όταν
ζρκει ςε επαφι με το αίμα, και ςκόνθ Tantalum για βζλτιςτθ
ακτινοςκιερότθτα. Ρα ζχει μειωμζνθ ςυγκζντρωςθ Tantalum που
ενδείκνυται για χριςθ ςτθ περιφζρεια. Ρα διατείκεται ςε 2 τφπουσ
ςυγκζντρωςθσ . Ρα διατίκεται ςε μικρζσ και μεγαλφτερεσ ςυςκευαςίεσ
(ενδεικτικά 1,5ml ι μεγαλφτερθ)

119.

ΒΕΟΣΡΘ
ΦΑΔΛΣΧΩΧΡΣΨΘΨΩΡ ΓΛΑ
ΞΑΩΨΘΦΛΑΧΠΣ
ΞΑΞΣΘΚΕΛΩΡ

ΒΕΟΣΡΘ ΦΑΔΛΣΧΩΧΡΣΨΘΨΩΡ ΓΛΑ ΞΑΩΨΘΦΛΑΧΠΣ ΞΑΞΣΘΚΕΛΩΡ

113.

114.
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120.

ΠΥΑλόνι
μορφοποίθςθσ
ενδαγγειακϊν
μοςχευμάτων

Ππαλόνι μορφοποίθςθσ ενδαγγειακϊν μοςχευμάτων. Ρα είναι από
πολυουρεκάνθ. Ρα ζχει δυνατότθτα διάταςθσ από 10mm εωσ 46mm. Ρα
είναι ςυμβατό με κθκάρι 12F .
Ρα διατίκεται ςε κατάλλθλο μικοσ κακετιρα (π.χ. 100cm)

121.

πρΣΕΞΨΑΧΘ ΚΩΦΑΞΛΞΣΩ
ΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ

ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ ΚΩΦΑΞΛΞΣΩ ΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ ΑΥΤ dacron και αυτοεκτεινόμενουσ
δακτυλίουσ νθτινόλθσ

122.

ΟΑΓΣΡΛΑ ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ
ΞΣΛΟΛΑΞΣΩ
ΠΣΧΧΕΩΠΑΨΣΧ ΑΣΦΨΘΧ

λαγόνια προζκταςθ ενδομοςχεφματοσ κοιλιακισ αορτισ. Ρα είναι
καταςκευαςμζνο από πολφκλωνο πολυεςτζρα και ςκελετό από
αυτοεκτεινόμενουσ δακτυλίουσ Nitinol. Ρα είναι προφορτωμζνα ςε ςφςτθμα
απελευκζρωςθσ με υδρόφιλθ επικάλυψθ, επικυμθτό να φζρει διπλό
μθχανιςμό ζκπτυξθσ με κοχλιωτό ςφςτθμα ςταδιακισ και ελεγχόμενθσ
απελευκζρωςθσ και ςφςτθμα ζλξεωσ για ταχφτερθ ζκπτυξθ.Ρα είναι
χαμθλοφ προφίλ (ενδεικτικά <16F) .Ρα διατίκεται ςε διάφορεσ διαμζτρουσ
και διάφορα μικθ.

123.

Σμόπλευραετερόπλευρα λαγόνια
ςκζλθ και προεκτάςεισ
μοςχεφματοσ κοιλιακισ
αορτισ

Σμόπλευρο και ετερόπλευρο λαγόνιο ςκζλοσ ι/και λαγόνια προζκταςθ
ενδομοςχεφματοσ κοιλιακισ αορτισ. καταςκευαςμζνο από
πολυτετραφκοαικυλζνιο και φκοριωμζνο αικυλζνιο/προπυλζνιο (ePTFE-FEP)
με εξωςκελετό από αυτοεκτεινόμενουσ δακτυλίουσ νιτινόλθσ. Ρα διζρχεται
από αγγειακό κθκάρι

124.

ΣμόπλευροΕτερόπλευρο λαγόνιο
ςκζλοσ ι/και λαγόνια
προζκταςθ
μοςχευματοσ κοιλιακισ
αορτισ

Σμόπλευρο-Ετερόπλευρο λαγόνιο ςκζλοσ ι/και λαγόνια προζκταςθ
μοςχεφματοσ κοιλιακισ αορτισ, από υφαντό πολυεςτερικό υλικό (DACRON)
ραμμζνο ςε αυτοεκτεινομενθ ενδοπρόκεςθ από ςκελετό NITINOL. Ψο φζρον
ςφςτθμα να είναι προ φορτωμζνο και οπλιςμζνο ςε αποςπϊμενο κθκάρι

125.

ΧΩΦΛΓΓΕΧ ΕΓΧΩΨΣΩ

ΥΟΑΧΨΛΞΕΧ ΧΩΦΛΓΓΕΧ ΕΓΧΩΨΣΩ ΠΛΑΧ ΧΦΘΧΕΩΧ ΨΩΡ 150 ml. ΡΑ
ΥΦΣΧΑΦΠΣΗΣΡΨΑΛ ΧΕ ΕΓΧΩΨΘ MEDRAD (MARK 7 ARTERION)

Χφςτθμα ενδοςυρραφισ
μοςχευμάτων κοιλιακισ
ι κωρακικισ αορτισ

Ψο ςφςτθμα ενδοςυρραφισ για χριςθ ςε ενδοαυλικά μοςχεφματα κοιλιακισ
ι κωρακικισ αορτισ να αποτελείται από εφαρμογζα ενδοςυνδετιρων και
καςζτα με ενδοςυνδετιρεσ. Σ εφαρμογζασ να λειτουργεί με τθν χριςθ
ενςωματωμζνθσ μπαταρίασ, να διακζτει ανατομικι λαβι και εφχρθςτα
κουμπιά ελζγχου κακϊσ να παρζχει οπτικζσ και θχθτικζσ ενδείξεισ κατά τθν
χριςθ του. Θ φόρτωςθ του ενδοςυνδετιρα να γίνεται αυτόματα. Θ πλιρθσ
ζκπτυξθ του ενδοςυνδετιρα να γίνεται ςε 2 ςτάδια ϊςτε να παρζχεται θ
δυνατότθτα για ζλεγχο και επανατοποκζτθςθ. Ρα διατίκεται ςε κατάλλθλο
λειτουργικό μικοσ.Σι ενδοςυνδετιρεσ να είναι καταςκευαςμζνοι από ςφρμα
ιατρικοφ τφπου πάχουσ 0,5mm ςε ελικοειδισ μορφι με κατάλλθλθ διάμετρο
(ενδεικτικά 3mm) και κατάλλθλο μικοσ (ενδεικτικά 4,5mm). Ψο πρόςκιο άκρο
να είναι αιχμθρό για τθν ατραυματικι ζκπτυξθ δια μζςω του υλικοφ του
μοςχεφματοσ και του τοιχϊματοσ του αγγείου. Ρα διακζτει εγκάρςιο τμιμα
ςτο οπίςκιο άκρο του για τθν αποτροπι τθσ υπερβολικισ διείςδυςθσ του
ενδοςυνδετιρα.

126.
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Σδθγόσ για το ςφςτθμα
ενδοςυρραφισ
κοιλιακϊν ι κωρακικϊν
μοςχευμάτων αορτισ

Ξατευκυνόμενοσ οδθγόσ μιασ χριςθσ για τθν χριςθ με ςφςτθμα
ενδοςυρραφισ κοιλιακϊν ι κωρακικϊν μοςχευμάτων αορτισ, να είναι
ςυμβατόσ με οδθγό ςφρμα 0,035”,να ζχει κατάλλθλο μικοσ εργαςίασ. Ρα
περιλαμβάνει διαςτολζα/επιπωματικό με ατραυματικό άκρο για τθν αςφαλι
προϊκθςθ του οδθγοφ εντόσ των αγγείων. Ψο άκρο του οδθγοφ να ζχει
δυνατότθτα απόκλιςθσ προσ μία κατεφκυνςθ ενϊ επίςθσ να διακζτει 2
ακτινοςκιεροφσ δείκτεσ για ακριβζςτερθ τοποκζτθςθ.

Ξατευκυνόμενο
(steerable) κθκάρι
ειςαγωγισ
διαγνωςτικϊν και
κεραπευτικϊν
ςυςκευϊν ςτο αγγειακό
ςφςτθμα

Ξατευκυνόμενο κθκάρι ειςαγωγισ διαγνωςτικϊν και κεραπευτικϊν
ςυςκευϊν ςτο αγγειακό ςφςτθμα, ςυμβατό με οδθγό ςφρμα 0,035” ζωσ
0,038”. Θ ςυςκευι να διακζτει ακτινοςκιερό περιφερικό άκρο το οποίο να
μπορεί να εκτραπεί ζωσ και 180ο με περιςτροφικό κοχλία ενςωματωμζνο ςτθ
λαβι τθσ ςυςκευισ. Ρα διακζτει αιμοςτατικι βαλβίδα και πλευρικι κφρα
ζκπλυςθσ με ςτρόφιγγα. Σ διαςτολζασ του να ζχει εφκαμπτο κωνικό άκρο και
αςφαλίηει κουμπϊνοντασ ςτο κθκάρι. Θ ςυςκευι να ζχει αυξθμζνθ εςωτερικι
διάμετρο, υψθλι ευκαμψία, προωκθτικότθτα και προςπελαςιμότθτα ενϊ
διατίκεται ςε ποικιλία μθκϊν (ενδεικτικά 45-90εκ), διαμζτρων και μικουσ
εκτροπισ του άκρου.

129.

ΠΕΓΑΟΣ ΚΘΞΑΦΛ
ΕΛΧΑΓΩΓΘΧ
ΕΡΔΣΑΓΓΕΛΑΞΩΡ
ΧΩΧΞΕΩΩΡ

Κθκάρι ειςαγωγισ ενδαγγειακϊν ςυςκευϊν ςυμβατό με ςφρμα 0,035”. Ψο
κθκάρι ειςαγωγισ να αποτελείται από ζναν υδρόφιλο κακετιρα και από ζναν
διαςτολζα. Σ υδρόφιλοσ κακετιρασ να είναι ενιςχυμζνοσ με μεταλλικό
ςπείρωμα για εφκολθ προςπζλαςθ και αντοχι ςτισ ςτρεβλϊςεισ. Χτο εγγφσ
άκρο του να διακζτει λαβι-περίβλθμα ςτεγανοποίθςθσ με βαλβίδεσ
ςιλικόνθσ , πλευρικι κφρα με 3-way stopcock ενϊ ςτο εγγφσ άκρο του να
διακζτει ακτινοςκιερό δείκτθ. Σ διαςτολζασ να είναι ακτινοςκιερόσ, με
εφκαμπτο κωνικό ατραυματικό άκρο κακϊσ επίςθσ να ζχει λαβι με ςφνδεςμο
luer και ςπείρωμα για αςφάλιςθ με το περίβλθμα ςτεγανοποίθςθσ. Ρα
διατίκεται ςε διάφορεσ διαμζτρουσ (12-26Fr) και κατάλλθλο μικοσ

130.

ΧΩΧΞΕΩΘ
ΕΡΔΣΑΓΓΕΛΑΞΘΧ
ΚΦΣΠΒΕΞΨΣΠΘΧ

Χυςκευι για ενδοαγγειακι μθχανικι Κρομβεκτομι, ΥΣΩ ΡΑ ΑΦΑΛΦΕΛ ΨΣ
ΚΦΣΠΒΣ ΠΕ ΠΕΓΑΟΘ ΑΡΑΦΦΣΦΘΨΛΞΘ ΛΧΧΩ . ΡΑ ΕΛΡΑΛ ΑΧΦΑΟΘΧ ΓΛΑ ΨΣ
ΑΓΓΕΛΑΞΣ ΨΣΛΧΩΠΑ. ΡΑ ΕΛΡΑΛ ΑΥΟΣ ΧΨΘ ΧΦΘΧΘ. ΠΕ ΛΞΑΡΘ ΕΡΕΦΓΘ
ΔΛΑΠΕΨΦΣ ΓΛΑ ΨΘΡ ΑΦΑΛΦΕΧΘ ΨΩΡ ΚΦΣΠΒΩΡ, ΨΣΧΣ ΑΥΣ ΑΓΓΕΛΑ ΣΧΣ ΞΑΛ
ΑΥΣ ΑΓΓΕΛΑΞΑ ΕΠΦΩΨΕΩΠΑΨΑ.

131.

ΧΩΧΨΘΠΑ ΚΕΦΑΥΕΛΑΧ
ΦΟΕΒΛΞΩΡ ΞΛΦΧΩΡ ΠΕ
ΠΛΞΦΣΞΩΠΑΨΑ

Ξακετιρασ (αντζνα) παραγωγισ μικροκυμάτων μικρισ διαμζτρου (ενδεικτικά
2,0mm) και κατάλλθλου μικουσ (ενδεικτικά 1200mm) λείασ επιφάνειασ, να
φζρει ενςωματωμζνθ φωτεινι πθγι Led ςτο άκρο και με δυνατότθτα για
περιμετρικι καφςθ 360 μοιρϊν

132.

ΒΕΟΣΡΕΧ
ΞΦΩΣΞΑΩΨΘΦΛΑΧΠΣΩ
ΣΓΞΩΡ

Ειδικι απολθκτικι βελόνα - αντζννα, κατάλλθλων διαςτάςεων (ενδεικτικά
14G και 17G) ςυςτιματοσ κρυοπθξίασ με τθ χριςθ αερίων, για κρυοκατάλυςθ
νεοπλαςμάτων . Ρα παρζχεται και όλοσ ο απαραίτθτοσ ςυνοδόσ εξοπλιςμόσ
(γεννιτρια και φιάλθ αερίου)

127.

128.
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133.

ΕΡΔΣΑΓΓΕΛΑΞΣΧ
ΩΥΕΦΘΧΣΧ

Ξακετιρεσ ενδοαγγειακοφ υπεριχου θλεκτρονικοφ τφπου με ψθφιακό
θχοβολζα (phased array technology) ςυχνότθτασ ςάρωςθσ 10MHz και 20MHz,
κατάλλθλοι για χριςθ ςε μεγάλθσ διαμζτρου περιφερικά αγγεία κακϊσ και
ςτο φλεβικό ςφςτθμα. Ρα ζχουν δυνατότθτα απεικόνιςθσ αγγείων διαμζτρου
ζωσ και 60 mm . Ρα διακζτουν τεχνολογία ζγχρωμθσ απεικόνιςθσ τθσ
ενδοαγγειακισ ροισ του αίματοσ μζςω dopller, τφπου ChromaFlo.
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ΕΡΔΣΑΓΓΕΛΑΞΣ
ΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΡΣΛΘΧ
ΑΧΒΕΧΨΩΠΕΡΩΡ
ΑΓΓΕΛΩΡ ΠΕ
ΟΛΚΣΨΦΛΨΛΑ

Ψο ςετ να περιλαμβάνει ειδικό κακετιρα μπαλόνι που να είναι ςυμβατόσ με
οδθγό ςφρμα μικρισ διαμζτρου (π.χ. 0,014") ο οποίοσ να ςυνδζεται ςε
γεννιτρια που να μεταδίδει ενζργεια για τθ διάνοιξθ αςβεςτωμζνων
περιφερικϊν αγγείων

135.

ΩΟΛΞΣ ΑΛΠΣΧΨΑΧΘΧ

ΑΛΠΣΧΨΑΨΛΞΣΧ ΕΥΛΔΕΧΠΣΧ ΠΕ ΒΑΧΘ ΨΘΡ. ΞΑΣΟΛΡΘ ΥΣΩ ΕΥΛΨΦΕΥΕΛ ΨΘΡ
ΨΑΧΕΛΑ ΑΛΠΣΧΨΑΧΘ ΨΩΡ ΧΘΠΕΛΩΡ ΨΩΡ ΥΕΦΛΦΕΦΛΞΩΡ ΑΓΓΕΛΩΡ ΥΣΩ
ΧΦΘΧΛΠΣΥΣΛΣΩΡΨΑΛ ΩΧ ΥΩΟΘ ΕΛΧΣΔΣΩ ΞΑΨΆ ΨΛΧ ΑΓΓΕΛΣΓΦΑΦΛΕΧ

136.

ΧΩΧΨΘΠΑ
ΑΥΣΞΟΕΛΧΠΣΩ
ΦΟΕΒΛΞΩΡ ΞΛΦΧΩΡ ΠΕ
ΞΩΑΡΣΞΦΛΟΛΞΘ ΞΣΟΟΑ

Ψο ςετ να περιζχει φυαλίδιο Ξυανοακρυλικισ κόλλασ ενδοφλζβιου
αποκλειςμοφ κιρςϊν. Σ Υολυμεριςμόσ τθσ ουςίασ να πραγματοποιείται μόνο
όταν ζρχεται ςε επαφι με υγρό ι ιςτό. Χτο ςετ να περιλαμβάνονται τα
παρελκόμενα εφαρμογισ τθσ. Ρα διακζτει πιςτοποιθτικό CE MARK & FDA

ΑΓΓΕΛΣΒΕΟΣΡΕΧ

BEΟΣΡΕΧ ΥΑΦΑΞΕΡΨΘΧΘΧ ΠΘΦΛΑΛΑΧ ΞΑΛ ΒΦΑΧΛΣΡΛΑΧ ΑΦΨΘΦΛΑΧ ΧΩΦΛΧ
ΧΨΩΟΕΣ, ΑΥΣΧΨΕΛΦΩΠΕΡΕΧ, ΠΛΑΧ ΧΦΘΧΕΩΧ, ΕΩΦΣΩΧ 18 FR, ΠΕ ΥΟΑΧΨΛΞΘ
ΞΕΦΑΟΘ. ΡΑ ΞΑΨΑΟΘΓΣΩΡ ΧΕ ΥΟΑΓΛΑ ΨΣΠΘ, ΡΑ ΔΕΧΣΡΨΑΛ ΣΔΘΓΣ ΧΩΦΠΑ
ΩΧ 0,038’ ΧΩΦΛΧ ΡΑ ΨΣ ΥΑΓΛΔΕΩΣΩΡ.

Κθκάρια peelaway

ΑΨΦΑΩΠΑΨΛΞΑ ΑΡΨΛΚΦΣΠΒΩΨΛΞΑ ΚΘΞΑΦΛΑ ΨΩΥΣΩ PEELAWAY, ΕΩΦΣΩΧ 610FR, ΠΕ ΩΔΦΣΦΛΟΘ ΕΥΛΞΑΟΩΨΘ ΧΕ ΣΟΣ ΨΣ ΠΘΞΣΧ ΨΣΩΧ, ΓΛΑ ΕΠΦΩΨΕΩΧΘ
ΕΡΔΣΥΦΣΚΕΧΕΩΡ ΧΕ ΧΣΟΘΦΣΦΑ ΑΓΓΕΛΑ ΞΑΛ ΑΥΣΧΕΨΕΩΨΛΞΑ ΠΣΦΛΑ
ΡΕΦΦΩΡ, ΠΘΞΣΩΧ ΨΣΩΟΑΧΛΧΨΣΡ 30 ΕΞ

137.

138.

ΜΔΡΟ Γ. ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ
Ο πίλαθαο ζπκπιεξώλεηαη γηα θάζε πξνζθεξόκελν είδνο βάζεη ησλ δεηνύκελσλ ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ. ηνλ ζπγθεθξηκέλν πίλαθα ζα πξέπεη λα απαληεζεί ε ζπκκόξθσζε σο
πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι κηα πξνο κηα.
ΔΙΓΟ ΜΔ Α/Α … ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ………..
α/α

1.

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

……

ΡΑΛ

……

NAI

…..

NAI

2 ……

ΡΑΛ
……..

NAI
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α/α

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΣΗΗ

…………………

NAI

…

……………..

NAI

…

……………………..

NAI

….

…………………………

NAI

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Κα ςυμπλθρϊνεται ο πίνακασ ςυμμόρφωςθσ ο οποίοσ πρζπει να υποβλθκεί μαηί με τθν τεχνικι προςφορά
ψθφιακά υπογεγραμμζνοσ ςε μορφι pdf, ςυμπλθρωμζνοσ ςφμφωνα με τισ παρακάτω επεξθγιςεισ και
οδθγίεσ τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ακολουκιςει.
1. Χτθ Χτιλθ «ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΘΧ-ΨΕΧΡΛΞΑ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ», περιγράφονται αναλυτικά οι
αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ
απαντιςεισ.
2. Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΥΑΛΨΘΧΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΡΑΛ» ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι
είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο. Εάν ςυμπλθρωκεί ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει
υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ, απαιτείται ςυμμόρφωςθ προσ αυτόν, κεωροφμενο
ωσ απαράβατο όρο ςφμφωνα με τθν παροφςα. Υροςφορζσ που αποκλίνουν από απαράβατουσ όρουσ
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
3. Χτθ ςτιλθ «ΑΥΑΡΨΘΧΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψθφίου Αναδόχου που ζχει τθ μορφι
ΡΑΛ/ΣΧΛ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν προςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ
που δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν προςφορά. Απλι κατάφαςθ ι
επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν
υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ.
4. Χτθ ςτιλθ «ΥΑΦΑΥΣΠΥΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε ενότθτα τθσ τεχνικισ προςφοράσ, θ
οποία κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Ψεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ
περιγραφζσ των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ
μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου
τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Υινάκων Χυμμόρφωςθσ. Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ
ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Ψεχνικό
Φυλλάδιο 3, Χελ. 4 Υαράγραφοσ 4, κ.λ.π.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό φυλλάδιο ι ςτθν αναφορά κα
υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία και κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του
Υίνακα Χυμμόρφωςθσ, ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι (π.χ. Υροδ. 4.18).

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΜΒΑΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ
ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ
Υροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 03/12/2020
ςτθν Ωπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – Δπξσπατθό Δληαίν Έγγξαθν ύκβαζεο (ΔΔΔ)
Χφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/16 κατά τθν υποβολι αιτιςεων ςυμμετοχισ ι κατά τθν υποβολι
προςφορϊν ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων άνω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ
δζχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), το οποίο αποτελείται από ενθμερωμζνθ
υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986 (Αϋ75), ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ
αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν
λόγω οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ
αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν,
β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τα άρκρα 75, 76 και 77,
γ) κατά περίπτωςθ, τθρεί τουσ αντικειμενικοφσ κανόνεσ και κριτιρια που ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με το
άρκρο 84.
Επιςθμαίνεται ότι :
1. Υλθροφορίεσ που αφοροφν τθν ςφνταξθ, δθμοςίευςθ και υποβολι του ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων άνω των ορίων που διενεργοφνται μζςω του ΕΧΘΔΘΧ παρζχονται για ανακζτουςεσ
αρχζσ και οικονομικοφσ φορείσ ςτον ΕΞΨΕΟΕΧΨΛΞΣ ΞΑΡΣΡΛΧΠΣ (ΕΕ) 2016/7 τθσ ΕΥΛΨΦΣΥΘΧ τθσ 5θσ
Λανουαρίου 2016 και ςτισ εξισ θλεκτρονικζσ πφλεσ :
- https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
- http://www.promitheus.gov.gr
2. Σι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ) ςε μορφι αρχείο
pdf, ψθφιακά υπογεγραμμζνο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του ν.4412/16 και τθν διακιρυξθ.

Ειςαγωγι
1. Ποιο είναι το κεςμικό πλαίςιο που διζπει το ΕΕΕ;
Σ «Εκτελεςτικόσ Ξανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/7 ΨΘΧ ΕΥΛΨΦΣΥΘΧ τθσ 5θσ Λανουαρίου 2016 για τθν κακιζρωςθ του
τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υρομικειασ», ο οποίοσ προςδιορίηει
αναλυτικά το τυποποιθμζνο ζντυπο που κα χρθςιμοποιείται για τουσ ςκοποφσ τθσ κατάρτιςθσ του ΕΕΕΧ.
Υεραιτζρω, ςτο Ρ.4412/2016 με τον οποίο ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό δίκαιο θ Σδθγία 2014/24/ΕΕ για τισ
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και ςυγκεκριμζνα ςτο άρκρο 79 (άρκρο 59 τθσ Σδθγίασ) ρυκμίηεται το γενικό πλαίςιο
χριςθσ του ΕΕΕΧ ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Σι είναι το ΕΕΕ και το θλεκτρονικό ΕΕΕ (eΕΕΕ);
Υρόκειται για μια υπεφκυνθ διλωςθ τθσ καταλλθλότθτασ, τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ και των
ικανοτιτων των επιχειριςεων, θ οποία χρθςιμοποιείται ωσ προκαταρκτικό αποδεικτικό ςε όλεσ τισ
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων που υπερβαίνουν το κατϊτατο όριο τθσ ΕΕ. Θ υπεφκυνθ
διλωςθ επιτρζπει ςτισ ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ ι άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ να αποδείξουν ότι:
• δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ για τισ οποίεσ πρζπει ι είναι δυνατόν να αποκλειςτοφν από
τθ ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ·
• πλθροφν τα ςυναφι κριτιρια αποκλειςμοφ και επιλογισ.
Πόνον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλει τα πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται από τθν
ανακζτουςα αρχι ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία. Από τουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ ενδζχεται να ηθτθκοφν
οριςμζνα ι όλα τα ζγγραφα ςε περιπτϊςεισ αμφιβολιϊν. Χε περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ
παρζχει τουσ ςυνδζςμουσ για τα πρωτότυπα αποδεικτικά ςτοιχεία ςτα αντίςτοιχα μθτρϊα, θ ανακζτουςα
αρχι μπορεί να ζχει άμεςθ πρόςβαςθ από εκεί. Ειδικότερα, με βάςθ τθν παρ. 6 του άρκρου 79 του
Ρ.4412/2016, οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά
ςτοιχεία όταν θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ-μζλοσ τθσ
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Ζνωςθσ.
Ψο ΕΕΕΧ δεν περιλαμβάνει τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Ξαλφπτει μόνο τουσ όρουσ ςυμμετοχισ (προεπιλογι)
από πλευράσ κριτθρίων αποκλειςμοφ και επιλογισ.
Ψο eΕΕΕΧ είναι θ θλεκτρονικι ζκδοςθ αυτισ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, που παρζχεται ςτο διαδίκτυο από
τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτο URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
3.
Ποιεσ
λειτουργίεσ
παρζχει
θ
υπθρεςία
eΕΕΕ
τθσ
Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ;
Θ υπθρεςία eΕΕΕΧ επιτρζπει:
• ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ, να ςυμπλθρϊνουν και να χρθςιμοποιοφν ζνα υπόδειγμα ΕΕΕΧ κακορίηοντασ τα
κριτιρια αποκλειςμοφ και επιλογισ·
• ςτθν ςυμμετζχουςα επιχείρθςθ να ςυμπλθρϊνει, να επαναχρθςιμοποιεί, να τθλεφορτϊνει και να
εκτυπϊνει το ΕΕΕΧ για μια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, προσ διευκόλυνςθ των ανακετουςϊν αρχϊν/ανακετόντων φορζων κακϊσ και των
οικονομικϊν φορζων, εξζδωςε ςχετικό ζγγραφο με Χυχνζσ Ερωτιςεισ (Frequently Asked Questions - FAQ),
όςον αφορά το θλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Χυμβάςεων (eΕΕΕΧ), εςτιάηοντασ ςε κζματα
βαςικϊν αρχϊν του ΕΕΕΧ, χριςθσ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΧ που προςφζρει θ ΕΕ κακϊσ και κζματα τεχνικά και
εφαρμογισ του eEEEΧ.
υμβουλζσ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕ
1.Ποιά είναι θ διαδικαςία δθμιουργίασ και υποβολισ του ΕΕΕ από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ για χριςθ ςε
διαγωνιςμοφσ που διενεργοφν μζςω του ΕΗΔΗ;
Ειδικότερα για τουσ διαγωνιςμοφσ με αξία άνω των ορίων για τθν εφαρμογι των διατάξεων του ΕΕΕ, οι
οποίοι και διεξάγονται μζςω του ΕΗΔΗ, προτείνεται οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ να
εφαρμόηουν τθν ακόλουκθ διαδικαςία δθμιουργίασ και υποβολισ:
I. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ ςυντάςςουν με χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕ, ιτοι τθσ
διαδικτυακισ πλατφόρμασ που διακζτει θ ΕΕ, εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΧ που επικυμοφν για τον εκάςτοτε
διαγωνιςμό τουσ, και παράγουν το ςχετικό πρότυπο eΕΕΕΧ ςε μορφι αρχείων τφπου XML και PDF, τα
οποία και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Χθμειϊνονται τα εξισ:
-Ψο αρχείο XML παράγεται άμεςα από τθν υπθρεςία eΕΕΕΧ επιλζγοντασ το κουμπί «Εξαγωγι».
-Ψο αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία eEEEΧ επιλζγοντασ το κουμπί «Εκτφπωςθ». Θ
εκτφπωςθ κα πρζπει να ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF (virtual PDF printer), ιτοι λογιςμικό,
εγκατεςτθμζνο ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι του χριςτθ, το οποίο αποκθκεφει το περιεχόμενο τθσ
εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί ςε φυςικό εκτυπωτι. Ενδεικτικά θ
λειτουργία αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί εγγενϊσ από φυλλομετρθτι διαδικτφου, όπωσ π.χ. Google
Chrome, ι από εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ π.χ. CutePDF.
ΙΙ. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ, αναρτοφν ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ τθσ δθμόςιασ
ςφμβαςθσ ςτο ΕΧΘΔΘΧ τα παραχκζντα αρχεία ωσ εξισ:
-το περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ και κοινοποιείται ζτςι
μζςω αυτισ ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ, είτε το αρχείο PDF, ψθφιακά υπογεγραμμζνο, αναρτάται
ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ και
-το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να
ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΧ τθσ ΕΕ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ.
2.Πϊσ υποβάλλεται το ΕΕΕ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτο πλαίςιο διαγωνιςμϊν που
διενεργοφνται μζςω του ΕΗΔΗ;
Σι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να υποβάλουν με τθν προςφορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το πρότυπο ΕΕΕΧ
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όπωσ αυτό ζχει οριςτεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ/τουσ ανακζτοντεσ φορείσ ςτθ διακιρυξθ (ιτοι είτε ςτο
κείμενο αυτισ είτε ςτο ξεχωριςτό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ) ςε μορφι pdf (Αποφ.
Υ1/2390/13) ψθφιακά υπογεγραμμζνο κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του ν.4412/16 και τθν διακιρυξθ.
2.1 Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου eΕΕΕ, οι οικονομικοί φορείσ προτείνεται να
χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ επικουρικό αρχείο XML, προκειμζνου να
εκμεταλλευτοφν τθν υπθρεςία eΕΕΕ τθσ ΕΕ και να παράξουν τθν απάντθςθ τουσ ςε μορφι αρχείου
PDF, το οποίο και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Χθμειϊνεται το εξισ:
Ψο αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία eEEEΧ επιλζγοντασ το κουμπί «Εκτφπωςθ». Θ
εκτφπωςθ κα πρζπει να ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF (virtual PDF printer), ιτοι λογιςμικό,
εγκατεςτθμζνο ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι του χριςτθ, το οποίο αποκθκεφει το περιεχόμενο τθσ
εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί ςε φυςικό εκτυπωτι. Ενδεικτικά θ
λειτουργία αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί εγγενϊσ από φυλλομετρθτι διαδικτφου, όπωσ π.χ. Google
Chrome, ι από εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ π.χ. CutePDF.
2.2 ε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου xml ςτον χϊρο του δ/ςμου,
οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ’ ευκείασ ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δθμιουργοφν το EΕΕ,
να ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον εκάςτοτε διαγωνιςμό και
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ και να το εκτυπϊνουν ςε μορφι
pdf προκειμζνου να το υπογράψουν ψθφιακά και να το υποβάλλουν ςτο ςχετικό δ/ςμό.
Σο ΕΕΕ αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα
διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ ςτο ΕΗΔΗ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
ΠΙΝΑΚΑ 1 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

α/α

ΕΙΔΟ

ΞΩΔΞΣΧ
ΕΛΔΣΩΧ

ΠΣΡΑΔΑ
ΠΕΨΦΘΧΘ
Χ

τιμι
Π.Π
χωρίσ
ΦΥΑ

Υοςότθτα

1
ΤΝΟΛΑ
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Χυνολικι
τιμι χωρίσ
Φ.Υ.Α.

ΥΣΧΣ
ΧΨΣ
ΦΥΑ

Χυνολικι
τιμι με
Φ.Υ.Α.

α/α Υαρατθρθτθρίου
Ψιμϊν ΕΥΩ - Ψιμι
Υαρατθρθτθρίου
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ
Δθδόηεο

……………………………….. (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνύ Ιδξύκαηνο)

Ηκεξνκελία έθδνζεο: ……………………………..
Πξνο:

Γ.Ρ.Α. «Σ ΕΩΑΓΓΕΟΛΧΠΣΧ-ΣΦΚΑΟΠΛΑΨΦΕΛΣ ΑΚΘΡΩΡ-ΥΣΟΩΞΟΛΡΛΞΘ»
Τςειάληνπ 45-47, Αζήλα. ΣΚ. 10676

Δγγύεζή καο ππ’ αξηζκ. …………………………….….. πνζνύ …………..…………….……. επξώ.
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπόκαζηε κε ηελ παξνύζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα
παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ επξώ ………………………… ππέξ ηνπ
(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ]: (νλνκαηεπώλπκν, παηξώλπκν) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (δηεύζπλζε) .......................…………………………………..,

ή
(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε)
.......................…………………………………..

ή
(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθώλ / λνκηθώλ πξνζώπσλ
α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) .......................
β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) .......................
γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) .......................
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία από απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο
κειώλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο,
γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο/ηνπο ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ.……………… Γηαθήξπμε γηα ηελ πξνκήζεηα
.................................. ηνπ Γ.Ν.Α. «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ», κε θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ ηελ ……………………….. γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο:
“(ηίηινο ζύκβαζεο)”/ γηα ην/α ηκήκα/ηα ...............
Η παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη κόλν ηηο από ηε ζπκκεηνρή ζηελ αλσηέξσ απνξξένπζεο ππνρξεώζεηο ηνπ/ηεο (ππέξ νπ ε
εγγύεζε) θαζ’ όιν ηνλ ρξόλν ηζρύνο ηεο.
Σν παξαπάλσ πνζό ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε,
ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο από ηελ
απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Η παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ …………………………………………………... [ΧΘΠΕΛΩΧΘ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΑΥΕΗΑ: Σ χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να
είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ+

ή
Η παξνύζα ηζρύεη κέρξηο όηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο όηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο όηη κπνξνύκε λα
ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε από θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ πάγην ηέινο
ραξηνζήκνπ.
Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο, ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη
ε ζπλαίλεζε ηνπ ππέξ νπ γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ζύκθσλα κε ην άξζξν ... ηεο Γηαθήξπμεο, κε ηελ
πξνϋπόζεζε όηη ην ζρεηηθό αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.
Βεβαηώλνπκε ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο
παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε.

77

20PROC007818916 2020-12-10
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Δθδόηεο

………………………………..
(Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνύ Ιδξύκαηνο)

Ηκεξνκελία έθδνζεο: ……………………………..

Πξνο:

Γ.Ρ.Α. «Σ ΕΩΑΓΓΕΟΛΧΠΣΧ-ΣΦΚΑΟΠΛΑΨΦΕΛΣ ΑΚΘΡΩΡ-ΥΣΟΩΞΟΛΡΛΞΘ»
Τςειάληνπ 45-47, Αζήλα. ΣΚ. 10676

Δγγύεζή καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνύ ………………….……. επξώ

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπόκαζηε κε ηελ παξνύζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα
παξαηηνύκελνη
ηνπ
δηθαηώκαηνο
ηεο
δηαηξέζεσο
θαη
δηδήζεσο
κέρξη
ηνπ
πνζνύ
ησλ
επξώ………………………………………………………………………..
ππέξ ηνπ:
(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ]: (νλνκαηεπώλπκν, παηξώλπκν) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (δηεύζπλζε) .......................………………………………….., ή
(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(δηεύζπλζε) .......................………………………………….. ή
(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθώλ / λνκηθώλ πξνζώπσλ
α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) ...................
β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) ...................
γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεύζπλζε) ..................
(ζπκπιεξώλεηαη κε όια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο)
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία από απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο
κειώλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο,
γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ ……….. ηεο ππ αξηζ ......... ζύκβαζεο “(τίτλος σύμβασης)”, ζύκθσλα κε
ηελ ππ’ αξηζκ. ........................ Γηαθήξπμε γηα ηελ πξνκήζεηα ………………….. κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο
πξνζθνξώλ ηελ........................... ηνπ Γ.Ρ.Α. «Σ ΕΩΑΓΓΕΟΛΧΠΣΧ-ΣΦΚΑΟΠΛΑΨΦΕΛΣ ΑΚΘΡΩΡ-

ΥΣΟΩΞΟΛΡΛΞΘ».
Σν παξαπάλσ πνζό ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε,
ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο από ηελ
απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Η παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ ............... (αλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο ρξόλνο ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο)
ή
κέρξηο όηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο όηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο όηη κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε ηελ
Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε από θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ πάγην ηέινο
ραξηνζήκνπ.
Βεβαηώλνπκε ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο
παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI– χζδιο φμβαςθσ
ΤΜΒΑΗ υπ’ αρικμ. …….
ΜΕΣΑΞΤ ΣΟΤ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ»
ΚΑΙ
ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ «…………»
μζςα από τθν Διαδικαςία του αρικμ. …………….. Ανοιχτοφ Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ άνω των ορίων
(αρ. ΕΗΔΗα….. ) για τθν προμικεια «………»
τθσ (θμερομθνία)
Χυμβατικοφ Ψιμιματοσ ……………… € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Υ.Α.
Χτθν Ακινα ςιμερα τθν .........…………….. του ζτουσ …………., οι πιο κάτω ςυμβαλλόμενοι:
Αφενόσ
Ψο Γ.Ρ.Α. «Σ Ευαγγελιςμόσ – Σφκαλμιατρείο Ακθνϊν – Υολυκλινικι» που εδρεφει ςτθν Ακινα, ςτθν Σδό
Ωψθλάντου 45-47, ΨΞ 106 76 και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον κ.
……………………….. …………………..………, και το οποίο ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «θ
Ανακζτουςα Αρχι»
και αφετζρου
Θ εταιρεία με τθν επωνυμία …………………….. που εδρεφει ςτθν Ακινα …………………….. *, ζχει αρικμό
φορολογικοφ μθτρϊου ................., υπάγεται ςτθ ΔΣΩ............ και εκπροςωπείται νόμιμα από τον κο
…………………….., …………………….. τθσ εταιρείασ, ςφμφωνα με το …………………………………… και θ οποία ςτο εξισ
κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «ο Υρομθκευτισ»,
Λαμβάνοντασ υπόψθ :
1) Ψθν υπ. αρικ. ……….. από …………. διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τον προμικεια ……………….».
2) Ψθν από …………….. και με αρικ. Υρωτ. .........../……/…………… προςφορά του αναδόχου, που υποβλικθκε
ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ.
3) Ψθν αρικμ. ………………… απόφαςθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου του Ροςοκομείου (ΑΔΑ: …..) , με τθν
οποία κατακυρϊνεται θ προμικεια.
ε) Ψθν απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ αρικμ. …………………………. ΑΔΑ: …………………………….
ςτ) Ψθν απόφαςθ χχχχ/χχχχ του Ελεγκτικοφ Χυνεδρίου για τθ νομιμότθτα τθσ ςφμβαςθσ (άνω του
1.000.000 διαγωνιςμόσ)
υμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα:
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ
Αντίκλθτοσ Ψο πρόςωπο που ο ΥΦΣΠΘΚΕΩΨΘΧ/ΑΡΑΔΣΧΣΧ με ζγγραφθ διλωςι του, ςτθν οποία
περιλαμβάνονται τα πλιρθ ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ
τθλεφϊνου, fax, e mail κλπ.) ορίηει ωσ υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ με αυτόν και αυτόσ με υπεφκυνθ διλωςι του αποδζχκθκε το διοριςμό αυτό.
Διοικθτικι εντολι: οποιαδιποτε οδθγία ι εντολι δίδεται γραπτϊσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ι τθν
Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ τθσ προμικειασ ςτον Υρομθκευτι ςχετικά με τθν υλοποίθςθ
τθσ ωσ άνω προμικειασ.
Ζγγραφο: κάκε χειρόγραφθ, δακτυλογραφθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι οδθγία ι πιςτοποιθτικό
που εκδίδεται βάςει τθσ Χφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλετυπιϊν, των τθλεγραφθμάτων και
των τθλεομοιοτυπιϊν.
Προμικεια: …………………….., όπωσ εξειδικεφεται ςτθ Χφμβαςθ.
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Ημερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ: Θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ Χφμβαςθσ.
Ημζρα: θ θμερολογιακι θμζρα.
Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ (ΕΠΠ): Ψο αρμόδιο ςυλλογικό όργανο που ορίηεται από το
Ροςοκομείο, με βαςικζσ αρμοδιότθτεσ τθν επίβλεψθ για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ τθσ
προμικειασ.
Ανακζτουςα αρχι: Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελιςμόσ – Οφκαλμιατρείο Ακθνϊν – Πολυκλινικι»
Προκεςμίεσ: τα αναφερόμενα ςτθ Χφμβαςθ χρονικά διαςτιματα ςε Θμζρεσ, που αρχίηουν να
υπολογίηονται από τθν επομζνθ τθσ πράξθσ, ενζργειασ ι γεγονότοσ που ορίηεται ςτθ Χφμβαςθ ωσ
αφετθρία. Τταν θ τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ ςυμπίπτει με μθ εργάςιμθ θμζρα, θ
προκεςμία λιγει ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά τθν τελευταία θμζρα του χρονικοφ
διαςτιματοσ.
Προςφορά: θ από …………………….. προςφορά του Αναδόχου προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι.
φμβαςθ: θ παροφςα ςυμφωνία που ςυνάπτουν και υπογράφουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ για τθν
εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, όπωσ είναι δυνατό να τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί.
υμβατικά τεφχθ : Ψα τεφχθ τθσ Χφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Υρομθκευτι, κακϊσ και
όλα τα τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και περιλαμβάνουν κατά ςειρά ιςχφοσ: α) τθ
Χφμβαςθ, β) τθ Διακιρυξθ, γ) τθν Υροςφορά του Αναδόχου.
υμβατικό τίμθμα: το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ
Πε τθν παροφςα, θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει και ο Υρομθκευτισ αναλαμβάνει, ζναντι τθσ αμοιβισ που
αναφζρεται πιο κάτω ςτθν παροφςα, τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ «…..……………………..». Θ Υρομικεια
κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τθν προςφορά του Υρομθκευτι, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ από
…………………….. διακιρυξθσ και τθν υπ’ αρικμ. .. ................. απόφαςθ κατακφρωςθσ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ.
Χυγκεκριμζνα θ προμικεια περιλαμβάνει
α/α

ΕΙΔΟ

ΚΩΔΙΚΟ
ΕΙΔΟΤ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ

ΤΝΟΛΟ:
ΑΡΘΡΟ 3. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ..............μινεσ από τθν υπογραφι τθσ, θ οποία μπορεί να
παρατακεί χρονικά, με μονομερζσ δικαίωμα του ΓΡΑ «Σ ΕΩΑΓΓΕΟΛΧΠΣΧ – ΣΦΚΑΟΠΛΑΨΦΕΛΣ ΑΚΘΡΩΡ –
ΥΣΟΩΞΟΛΡΛΞΘ», ζωσ (3) μινεσ, προσ απορρόφθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ
ςφμβαςθσ (χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ).
Συδεμία μεταβολι του προγράμματοσ παράδοςθσ επιτρζπεται χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
ο δε ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ δφναται να παρατακεί υπό τισ κάτωκι ςωρευτικζσ προχποκζςεισ:
Α) θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ παρατάςεωσ αυτισ να είναι ςφμφωνθ με τουσ περιοριςμοφσ
του άρκρου 132 του Ρ 4412/2016.
Β) να ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ
αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ
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αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι, το οποίο
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ.
γ) θ παράταςθ να είναι ίςθ ι μικρότερθ από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.
Χτθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν
ςυνυπολογίηεται ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.
Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει
ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο προμθκευτισ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.
Σ προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Πετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο
αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ
τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.

ΆΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΙ
Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ ςφμφωνα με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Ξατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται να
παραςτεί, εφόςον το επικυμεί ο προμθκευτισ.
Ξατά τθν παραλαβι των υλικϊν ι και κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι
δφναται να διενεργεί τουσ κάτωκι ελζγχουσ: α) με μακροςκοπικι εξζταςθ, β) Πε χθμικι ι μθχανικι
εξζταςθ (εργαςτθριακι εξζταςθ), γ) Πε πρακτικι δοκιμαςία, δ) Πε όλουσ ι με όςουσ από τουσ παραπάνω
τρόπουσ χρειάηεται, ανάλογα με το προσ προμικεια υλικό ι και με οποιονδιποτε άλλο ενδεικνυόμενο
τρόπο, εφόςον ο τρόποσ αυτόσ προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ.
Ψο κόςτοσ διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι.
Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται εντόσ
τριϊν (3) θμερϊν από τθ λιψθ τθσ ςυμβατικισ παραγγελίασ.
Ξατά τα λοιπά και ςχετικά με τθ διαδικαςία, τισ αντιρριςεισ, τισ γνωςτοποιιςεισ και ότι άλλο αφορά τθ
διενζργεια ελζγχων και τθν παραλαβι των αγακϊν ςε εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ιςχφουν οι διατάξεισ των
άρκρων 208 και 209 του ν 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 5. ΚΤΡΩΕΙ – ΕΚΠΣΩΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Αν το υλικό φορτωκεί- παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ
του χρόνου τυχόν παράταςθσ που χορθγικθκε με αίτθμα του Υρομθκευτι πλθν των περιπτϊςεων
ανωτζρασ βίασ ι παράταςθσ με αίτθμα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ
ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Ψο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν,
χωρίσ ΦΥΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Ξατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο
χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
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Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του προμθκευτι ι, ςε
περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ,
εφόςον ο προμθκευτισ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό.
Χε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.
ΑΡΘΡΟ 6. ΑΜΟΙΒΗ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
Θ αμοιβι που κα καταβλθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον Υρομθκευτι ανζρχεται ςτο ποςό των
………………….. ευρϊ και ……………….. λεπτϊν (……………,.. €), πλζον ΦΥΑ ……….% ……………………. ευρϊ και
…………….. λεπτϊν (………..,…..€) ιτοι ςυνολικά ……………………. ευρϊ και …………. λεπτϊν (……………..,…€).
Σ Υρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κεωρϊντασ το ςυμβατικό αντάλλαγμα επαρκζσ,
νόμιμο και εφλογο για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ μετά από ςυνολικι ζρευνα που
πραγματοποίθςε πριν τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του. Χτο τίμθμα περιλαμβάνονται όλεσ οι
ενδεχόμενεσ αμοιβζσ τρίτων κακϊσ και οι δαπάνεσ του Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, χωρίσ
καμία περαιτζρω επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σμοίωσ, θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ
καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του
Αναδόχου ι τρίτων.
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των προϊόντων/ υλικϊν ςτον Υρομθκευτι κα γίνει τμθματικά και με τμθματικι
εξόφλθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ που αναλογεί ςτο εκάςτοτε παραδοκζν τμιμα μετά τθν οριςτικι
παραλαβι του τμιματοσ αυτοφ.
Σι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν
που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ προβλζπεται από
τα ζγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για
ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων.
Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά/ δικαιολογθτικά. Από κάκε
τιμολόγιο του Αναδόχου κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε φορά
Ρόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ των αρμόδιων Ωπουργείων.
Σ Υρομθκευτισ επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ
όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν.
Χτθν αμοιβι του προμθκευτι, χωρίσ ΦΥΑ, περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ, ωσ και
κάκε άλλθ επιβάρυνςθ.
Ψα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ:
α) Υρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ,
αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, ςφμφωνα με το άρκρο 208.
β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα.
γ) Ψιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν
ε) Υιςτοποιθτικά Φορολογικισ Ενθμερότθτασ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ.
Υζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν

πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται
ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο
που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
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α) Ξράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Ωπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Χυμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ρ.4013/2011 και Ρ. 4605/01-04-2019 ΦΕΞ 52 Α’ όπωσ ιςχφει)
β) Ξράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΥΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Ψο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Χυμβάςεων και
Υρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Ξράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν
Υροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, Ωπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969)).
δ) Χαρτόςθμο 3% επί των άνω κρατιςεων και ΣΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του χαρτοςιμου.
ε) Ξράτθςθ 2% υπζρ Ψυχικισ Ωγείασ ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Ρ. 3580/2007.
Σ Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ (Ρ.
4172/2013, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει).

Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου εφαρμόηονται και ιςχφουν οι προβλεπόμενεσ διατάξεισ του Ρ
4152/2013 (ΦΕΞ Α/107/09-05-2013).
Τλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ Χφμβαςθσ (ςυνολικά και τιμζσ μονάδοσ), παραμζνουν ςτακερά
και δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι θμερομθνία
ολοκλιρωςθσ τθσ Χφμβαςθσ.
ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ο Ανάδοχοσ κατζκεςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθ με αρικμό
…………………………. εγγυθτικι επιςτολι τθσ …………….. ΨΦΑΥΕΗΑΧ, ποςοφ …………………….. ευρϊ (………………. €)
(5% τθσ ςυμφωνοφμενθσ με τθν παροφςα αμοιβισ του Αναδόχου, χωρίσ τον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ),
ιςχφοσ μζχρι ……………………………, θ οποία ζχει ςυνταχκεί κατά το αντίςτοιχο υπόδειγμα τθσ Διακιρυξθσ.
Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα αποδεςμευτεί άπαξ και κα επιςτραφεί μετά τθν οριςτικι
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ, φςτερα από τθν ζγγραφθ εκκακάριςθ των τυχόν
απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ και ςφμφωνα με οριηόμενα ςτον Ρ. 4281/2014
Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν ζγγραφθ
ειδοποίθςθ προσ τθν εγγυιτρια τράπεηα και κοινοποίθςθ προσ τον Ανάδοχο ςε περίπτωςθ παράβαςθσ
κάποιου όρου τθσ παροφςασ ι/και τθσ διακιρυξθσ και ςε διάςτθμα τριϊν θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ
αυτισ για επικείμενθ κατάπτωςθ.

ΑΡΘΡΟ 8. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ
1.
Ξακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, ο Υρομθκευτισ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν Ανακζτουςα
Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ.
2.
Σ Υρομθκευτισ, εφόςον του ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ
ςυνεδριάςεισ που αφοροφν τθν προμικεια (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν
αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων.
3.
Σ Υρομθκευτισ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ προσ
το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. Χε περίπτωςθ οποιαςδιποτε
παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.
4.
Σ Υρομθκευτισ υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τια
διατάξεισ τισ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, οι οποίεσ ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το Εκνικό Δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι
οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Υαράρτθμα Χ του Υροςαρτιματοσ Α’ του Ρ 4412/2016.
5.
Σ Υρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει και να παραδϊςει τθν προμικεια, ςφμφωνα με τα
κακοριηόμενα ςτα ςχετικά άρκρα τθσ παροφςασ, εκτελϊντασ προςθκόντωσ όλεσ τισ επιμζρουσ εργαςίεσ, που αυτό περιλαμβάνει,
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διακζτοντασ άτομα με τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα ϊςτε να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ
ςφμβαςθσ.
6.
Σ Υρομθκευτισ εγγυάται και φζρει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ, που προβλζπονται ι απορρζουν από τθν
παροφςα Χφμβαςθ και το Ρόμο και ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από άτομα, που κα αςχολθκοφν ι κα
παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα Χφμβαςθ. Χε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που
προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνον αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.
7.
Σ Υρομθκευτισ κα ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να
ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
8.
Απαγορεφεται ςτον Υρομθκευτι να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε υπευκυνότθτεσ και ευκφνεσ, που απορρζουν για
αυτόν από τθν παροφςα.
9.
Ειδικι μνεία γίνεται για ςυμβάςεισ που αφοροφν Ιατροτεχνολογικό Εξοπλιςμό Βιοιτρικισ Σεχνολογίασ ςε ότι αφορά τθν
υποχρζωςθ παροχισ ανταλλακτικϊν, services και λοιπζσ κατά περίπτωςθ υποχρεϊςεισ.

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ – ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ
Ξακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Χφμβαςθσ αλλά και μετά τθν λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο Υρομθκευτισ κα αναλάβει
τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε
ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του.
Ειδικότερα:
Σ Υρομθκευτισ δφναται να αποκαλφπτει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςε όςουσ υπαλλιλουσ αςχολοφνται
άμεςα με τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ Χφμβαςθσ και διαςφαλίηει ότι οι υπάλλθλοι αυτοί είναι ςε πλιρθ
γνϊςθ και ςυμφωνοφν με τισ υποχρεϊςεισ εμπιςτευτικότθτασ και εχεμφκειασ. Σ Υρομθκευτισ μεταφζρει
αυτζσ τισ υποχρεϊςεισ του και ςτουσ υπεργολάβουσ του και ςτουσ με οποιονδιποτε τρόπο ςυνδεόμενουσ
με αυτόν για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ προμικειασ.
Χε κάκε περίπτωςθ απαγορεφεται θ χριςθ ι εκμετάλλευςθ των πλθροφοριϊν οι οποίεσ κα περιζλκουν ςε
γνϊςθ του Υρομθκευτι κακ’ οιονδιποτε τρόπο, ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ Χφμβαςθσ, οι
οποίεσ είναι εμπιςτευτικζσ για ςκοποφσ διαφορετικοφσ από τθν εκτζλεςθ του Ζργου αυτοφ. Ωσ
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία νοοφνται όςα δεν είναι γνωςτά ςε τρίτουσ, ακόμα και αν δεν
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοια.
Σ Υρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διαςφαλίηει τθ διαφφλαξθ όλων των πλθροφοριακϊν
ςτοιχείων ςτουσ κοινοφσ χϊρουσ ςυνεργαςίασ και ςτουσ ανκρϊπουσ που αςχολοφνται με το Ζργο,
αποκλειόμενθσ τθσ διαφυγισ, διαρροισ ι μεταφοράσ ςε άλλα άτομα, χϊρουσ ι εταιρείεσ. Σ Υρομθκευτισ
υποχρεοφται να ενθμερϊνει τθν Ανακζτουςα Αρχι για τα μζτρα που παίρνει προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι.
Χε περίπτωςθ που υπάρξει διαρροι πλθροφοριϊν, θ οποία αποδεδειγμζνα οφείλεται ςτον Υρομθκευτι, θ
Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να κάνει χριςθ των διατάξεων «περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ»
και να αξιϊςει πλθρωμι και αποηθμίωςθ για όλεσ τισ άμεςεσ και ζμμεςεσ, κετικζσ ι και αποκετικζσ ηθμίεσ
που κα ζχει κατά περίπτωςθ υποςτεί κακϊσ επίςθσ και να προβεί ςτθ λφςθ τθσ Χφμβαςθσ με υπαιτιότθτα
του Υρομθκευτι, κθρφςςοντασ τον ζκπτωτο.
Τλεσ οι εκκζςεισ και τα ςυναφι ςτοιχεία όπωσ χάρτεσ, διαγράμματα, ςχζδια, προδιαγραφζσ, πλάνα,
ςτατιςτικά ςτοιχεία, υπολογιςμοί και κάκε άλλο ςχετικό ζγγραφο ι υλικό που αποκτάται, ςυγκεντρϊνεται
ι καταρτίηεται από τον Υρομθκευτι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ, είναι εμπιςτευτικά και ανικουν
κατά κυριότθτα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Σ Υρομθκευτισ, μόλισ ολοκλθρϊςει τθν εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ,
παραδίδει όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Σ Υρομθκευτισ μπορεί να κρατά
αντίγραφα αυτϊν των εγγράφων και ςτοιχείων, αλλά δεν επιτρζπεται να τα χρθςιμοποιεί για ςκοποφσ
άλλουσ από τθσ Χφμβαςθσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ξατά τα
λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του ν.2121/1993 περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ.
Χε περίπτωςθ άςκθςθσ αγωγισ ι ενδίκου μζςου κατά τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ από τρίτο για οποιοδιποτε
κζμα ςχετικά με δικαιϊματα επί του λογιςμικοφ ι του εξοπλιςμοφ, θ Ανακζτουςα Αρχι οφείλει να
ειδοποιιςει αμζςωσ και γραπτά με όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ τον Υρομθκευτι, ο οποίοσ
υποχρεοφται να αμυνκεί, δικαςτικά και εξωδικαςτικά, για λογαριαςμό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ζναντι του
τρίτου. Χε κάκε περίπτωςθ, ο Υρομθκευτισ αφενόσ βαρφνεται με όλα τα ζξοδα τα οποία κα κλθκεί να
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καταβάλει θ Ανακζτουςα Αρχι εξ αυτοφ του λόγου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και κάκε δικαςτικισ δαπάνθσ
ι αμοιβισ δικθγόρων, αφετζρου υποχρεοφται να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε κετικι ι
αποκετικι ηθμία που κα υποςτεί από ενδεχόμενθ αποδοχι τθσ παραπάνω αγωγισ ι του ζνδικου μζςου.

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ
Ψα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, ςτο
μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ.
Σ Υρομθκευτισ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που
εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα
Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε
που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται
να απαντιςει εντόσ τριάντα (30) περαιτζρω θμερϊν ςτο ςχετικό αίτθμα του Υρομθκευτι, διαφορετικά, με
τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται αποδοχι του αιτιματοσ.

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΑΣΟΛΗ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λφςει τθ ςφμβαςθ με τον Ανάδοχο μετά από
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ. Χτθ περίπτωςθ αυτι, ο Ανάδοχοσ πζραν τθσ αμοιβισ
για το μζροσ τθσ Χφμβαςθσ που ζχει εκτελζςει μζχρι του χρόνου τθσ καταγγελίασ, δεν δικαιοφται να λάβει
κανζνα επιπλζον ποςό ωσ αποηθμίωςθ, εκτόσ των παραγγελιϊν προϊόντων που αποδεδειγμζνα ζχουν
προθγθκεί τθσ καταγγελίασ και εφόςον αυτά τελικϊσ παραλθφκοφν.
Χε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του Αναδόχου που αναφζρεται ςτθν αρχι τθσ παροφςασ ι κζςθσ τθσ
περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ παροφςα ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από τθν
θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων. Χε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτουν υπζρ του Δθμοςίου και θ
εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ που προβλζπεται ςτθν παροφςα.
Ψροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται μόνον με μεταγενζςτερθ γραπτι και ρθτι
ςυμφωνία των μερϊν και με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 132 και 201 (γνωμοδότθςθ αρμοδίου οργάνου)
του Ρ. 4412/2016.

ΑΡΘΡO 12. ΕΚΧΩΡΗΗ – ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ ΤΜΒΑΗ
Σ ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ. Ξατ’ εξαίρεςθ ο
ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει, χωρίσ ζγκριςθ, τισ απαιτιςεισ του ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ για
τθν καταβολι ςυμβατικοφ τιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςε τράπεηα τθσ επιλογισ του
που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλθ χϊρα τθσ ΕΕ και ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ
διατάξεισ του Ρ 4270/2014.

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε:
α) όταν παραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, θ ποςότθτα που
παραδόκθκε υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο όργανο.
β) Υαραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόκθκαν.
γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι
εκπτϊςεισ .
δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ.
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ΑΡΘΡΟ 14. ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Σι ςχετικζσ περί προμθκειϊν Διατάξεισ του Ρ. 4412/2016, θ από …………………….. διακιρυξθ του ςχετικοφ
διαγωνιςμοφ και θ από …………………….. κατατεκείςα προςφορά του Αναδόχου αποτελοφν
ςυμπλθρωματικά τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςυμβατικά τεφχθ. Χε περίπτωςθ αςάφειασ ι διαφορετικισ
ρφκμιςθσ μεταξφ των ςυμβατικϊν τευχϊν, θ ςειρά προτεραιότθτασ και ιςχφοσ είναι θ ακόλουκθ:
α) Θ παροφςα ςφμβαςθ
β) Σι διατάξεισ περί προμθκειϊν
γ) Θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ
δ) Θ προςφορά του Αναδόχου
Για τα κζματα που κακορίηονται ςτθν παροφςα, κανζνα ςυναφζσ κείμενο ι ζγγραφο ι ςτοιχείο
προχπάρχον αυτισ δεν ζχει οποιαδιποτε ιςχφ ι μπορεί να λθφκεί υπ’ όψθ για τθν ερμθνεία των όρων τθσ
παροφςασ, εκτόσ αν ρθτϊσ κακορίηεται διαφορετικά ςτθ παροφςα ςφμβαςθ.
Αντίκλθτοσ του Αναδόχου, ςτον οποίο μποροφν να γίνονται όλεσ οι κοινοποιιςεισ από τθν Ανακζτουςα
Αρχι προσ τον Ανάδοχο ορίηεται με τθν παροφςα ο κ.………………………., κάτοικοσ ………………., ΨΞ ……………..
τθλ: 210 ……………… , fax 210 …………….., 210 ………………….. email…………………
Θ κοινοποίθςθ εγγράφων από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ανάδοχο κα γίνεται με κάκε πρόςφορο μζςο
ιτοι με ταχυδρομικι επιςτολι, τθλεομοιοτυπία, ι θλεκτρονικά μζςα.

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Σ Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν κάκε διαφορά που τυχόν κα προκφψει
ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί, με βάςθ τισ
αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν.
Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα δικαςτιρια
Ακθνϊν, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι το Ελλθνικό και το κοινοτικό.
Δεν αποκλείεται, ωςτόςο, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, να προβλεφτεί
ςτθ ςφμβαςθ προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί των δικαςτθρίων, ςε διαιτθςία ςφμφωνα πάντα με τθν
ελλθνικι νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει τζτοια ςυμφωνία, θ
αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα ελλθνικά δικαςτιρια κατά τα οριηόμενα ςτθν
προθγοφμενθ παράγραφο.
Ειδικά κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του αναδόχου κυρϊςεισ δυνάμει των άρκρων 203
(κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου), 206 (χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 207 (κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ
παράδοςθ προμικειασ), 213 (απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν - αντικατάςταςθ) του Ρ. 4412/2016 μπορεί
να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ,
μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν, από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ
απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου και θ απόφαςθ που κα εκδοκεί δεν
επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.
Χε πιςτϊςει των ανωτζρω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε τρία πρωτότυπα. Δφο ζλαβε θ Ανακζτουςα
Αρχι και ζνα ο Υρομθκευτισ

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για το Νοςοκομείο
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