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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ►ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ
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Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Η επιλογή του προμηθευτή, θα γίνει μέσω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με
την διαδικασία της συλλογής προσφορών και υπό τις προϋποθέσεις και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Η δαπάνη για τη σύμβαση
βαρύνει τον Κ.Α.Ε. : 1311, 7131 & 1439 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022, 2023 του
Φορέα της Ν. Μ. Σπάρτης.

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια: ″ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ″
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων
(CPV) : 33168000-5
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος.
Τα είδη θα παραδίδονται από κάθε ανάδοχο τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο της
τιμής.

Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
2. του ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των
επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση,
χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις,
3. του ν. 4782/09-03-2021 (Α’ 36) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των
δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες
διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία,
4. του Ν. 4738/2020 (A’ 207). Τροποποίηση άρθρου 73 Ν. 4412/2016,
5. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37
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6. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο
για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την
αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337
7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
8. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150),
9. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της
Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση
ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»
10. του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα1, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ.
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’
εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά»
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»2.
11. της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)
12. της με αρ. 166278/30.6.2021 (ΦΕΚ Β’ 2813 / 30-6-2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση
των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
13. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων
Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)
14. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο
πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
15. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής
Νομοθεσίας»
16. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
17. του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
18. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
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19. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
20. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
21. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
22. του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων
1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
23. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
24. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,
25. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
26. Η υπ’ αριθ. 31η / 16.09.2022 (θέμα 11ο) με ΑΔΑ: 61Υ346907Η-Β0Φ Απόφαση περί α) διενέργειας διαγωνισμού, β)
ορισμού επιτροπής αξιολόγησης.
27. Την υπ’ αρ. 252 Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης με ΑΔΑ: Ω2ΜΠ46907Η-ΣΡ9.

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 3η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μ.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης του http://www.promitheus.gov.gr ως άνω συστήματος, 4η Οκτωβρίου
2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 172619
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :
www.hosplak.gr στην διαδρομή : Εφημερίδα της Υπηρεσίας ► Διαγωνισμοί και Προκηρύξεις ► Επιλογές Διαγωνισμοί
► Δημόσιοι Διαγωνισμοί ► Επιλογή του τίτλου του διαγωνισμού ► επιλογή του PDF στις 20.09.2022..
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Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται μαζί με την προσφορά σας έχουν ως εξής:
•

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

•

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της
παρούσας διακήρυξης στην οποία θα δηλώνεται:

➢ Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
➢ Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες
έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
➢ Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
➢ Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής
για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
➢ Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
➢ Να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.
•

Φορολογική & Ασφαλιστική ενημερότητα

•

Ποινικό Μητρώο Εκπροσώπου/ων

•

Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ

•

Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα πρόσκληση,
στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, και στην Υπουργική
Απόφαση αριθ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο
χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο
εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014
και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της παρούσας,
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα
έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το
κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:
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τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται αυτό, καθώς
και τον τόπο εγκατάστασής της. [η περ. β συμπληρώνεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα
με την παρ. 5 του άρθρου 94 του ν. 441/2016]
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, όπως ορίζεται
κατωτέρω ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης:
Τιμές
Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ
προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν.
4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την
αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο ....του Παραρτήματος ...της παρούσας διακήρυξης.

Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180)
ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από
τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ.
1 του ν. 4412/2016, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε
περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς,
που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν
για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι
η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής
στάδια:
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου
«Οικονομική Προσφορά», την 4η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.
Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής
Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.
Αξιολόγηση προσφορών
Ο διαγωνισμός διενεργείται σε μία φάση αξιολόγησης ως κάτωθι:
(α) Αποσφραγίζεται ηλεκτρονικά οι προσφορές & η επιτροπή προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα
δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη.
(β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά,
(γ) Συντάσσει πρακτικό και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και
την ανάδειξη του αναδόχου/ων. Τα αποτελέσματα του ελέγχου και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την
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απόφαση κατακύρωσης. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», του ΕΣΗΔΗΣ,
σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία, την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο
του πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών.
(δ) Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού
και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, να προσέλθει
για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδοποίησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον
ανάδοχο.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το
συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο
της τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης: σύμφωνα με
τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου
οργάνου του Νοσοκομείου.

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα
απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που
αναφέρονται στην παρούσα,
γ) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές
του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε
μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών με την έκδοση του σχετικού εντάλματος
πληρωμής και μέσα στην νόμιμη προθεσμία που προβλέπεται στη υποπαράγραφο Ζ5 του Ν. 4152 (ΦΕΚ 107/09.05.2013,
τ.Α).
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
•

2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09).

•

0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (Ν. 4605/01-04-2019 ΦΕΚ 52 Α’))

•

Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α.
ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου.
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•

Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α.
ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου.

•

0,06% υπέρ ΑΕΠΠ (ΦΕΚ 969/Β΄/22-3-2017).

•

4% παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τo Ν.2198/1994.

Χρόνος παράδοσης υλικών
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή ηλεκτρονικής ή έγγραφης
παραγγελίας.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου
παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης
συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας
αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο
από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο
χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του
οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των
υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως
σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις
περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με
άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση
αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και
υπόκειται
σε
κυρώσεις
λόγω
εκπρόθεσμης
παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει
λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213
του ν. 4412/2016.
Δείγματα
Όπως αναφέρεται στο Παράστημα Ι.

ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΕΥΔΟΞΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι τεχνικές προδιαγραφές αναλύονται ως κάτωθι:
Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω
στοιχεία:
1. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής
δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον
το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
2. Ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT).
3. Η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα.
4. Η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση.
5. Το υλικό κατασκευής.
6. Το μέγεθος.
7. Οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης.
8. Κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη.
9. Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων.
10. Η συσκευασία των αποστειρωμένων ειδών να αποτελείται από ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλμ (blister) και να
μην επιτρέπει την είσοδο μικροοργανισμών έτσι ώστε να διατηρείται η στειρότητα του περιεχομένου.
11. Η συσκευασία του υλικού (όπως περιγράφεται ανωτέρω) να διαθέτει εύκολο άνοιγμα, ώστε να επιτρέπει την
στείρα αποσυσκευασία των περιεχομένων και όταν ανοιχθεί να μην ξανακλείνει.
12. Να κατατεθεί ISO 9001 και ISO 13485 της κατασκευάστριας εταιρείας ανά είδος.
13. Ουσιώδης διευκρίνιση : η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω
και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων, ή όποιων άλλων
επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται
κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09).
14. Η συσκευασία να φέρει σήμανση CE (να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά ανά είδος)
15. Κατά τη συμπλήρωση του φύλλου συμμόρφωσης του συστήματος, στη στήλη παραπομπή να υπάρχει
αναλυτική περιγραφή σε ποιο αρχείο διαπιστώνεται η συμμόρφωση με την τεχνική προδιαγραφή (όνομα
αρχείου, σελίδα, παράγραφος κ.λ.π) έτσι ώστε να αποδεικνύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δηλώνονται
στην τεχνική προσφορά του είδους. Απαντήσεις τύπου συμφωνούμε, υπερκαλύπτουμε κ.α δεν γίνονται
αποδεκτές.
16. Να κατατεθεί prospectus του κάθε προσφερόμενου προϊόντος της κατασκευάστριας εταιρείας στην Αγγλική
γλώσσα (μόνο σε ηλεκτρονική μορφή). Επίσης να υπάρχει επισήμανση στο prospectus στην ονομασία του
προϊόντος και στον κωδικό, η οποία θα είναι ίδια με την αναγραφόμενη στη τεχνική προσφορά.
17. Δείγματα: η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού δύναται κατά τη κρίση της να αιτηθεί από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς την προσκόμιση δειγμάτων στο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών με χρόνο ανταπόκρισης εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη ειδοποίησης (να κατατεθεί υπεύθυνη
δήλωση αποδοχής του όρου).
18. Οι παραπάνω όροι είναι επί ποινή απόρριψης σε μη κατάθεσή τους.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ
Καθετήρες Argon Plasma
Coagulation (APC)
πρόσθιας έγχυσης

ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΟΣ
240,00

10

33168000-5

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟ
Φ.Π.Α

Φ.Π.Α

ΠΟΣΟ
Φ.Π.Α

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
Φ.Π.Α

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ
ΡΙΟ ΤΙΜΩΝ

2400,00

13%

312,00

2712,00

17.1.104/240,00
€
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2

3

4
5
6
7

8

9

10

Καθετήρες Argon Plasma
Coagulation (APC) πλάγιας
έγχυσης
Σετ ενδοσκοπικής
απολίνωσης κιρσών
οισοφάγου και εσωτερικών
αιμορροίδων
Σετ καθαρισμού &
προστασίας ενδοσκοπίων
μιας χρήσης
Φίλτρα αέρα 1μm τύπου
HEPA πλυντηριου
Soluscope
Φίλτρο νερού 0,2μm
πλυντηριου Soluscope
Θερμογραφικό χαρτί
εκτύπωσης 57χιλ. Συμβατό
με τον ενσωματωμένο printer
του πλυντηρίου Soluscope
Βάση στήριξης φιάλης CO₂
συμβατή με τον νέο
ενδοσκοπικό πύργο HD
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIPS
Μήκος εργασίας (working
length) 2300mm κανάλι
εργασίας 2,8 και άνοιγμα 12
mm
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIPS
Μήκος εργασίας (working
length) 2300mm κανάλι
εργασίας 2,8 και άνοιγμα
16mm

240,00

5

1200,00

13%

156,00

1356,00

17.1.104/240,00
€

150,00

12

1800,00

24%

432,00

2232,00

55.5.75/150,00€

5,00

20

100,00

24%

24,00

124,00

ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ

40,00

12

480,00

24%

115,20

595,20

ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ

12,00

4

48,00

24%

11,52

59,52

ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ

7,20

20

144,00

24%

34,56

178,56

11.2.3/7,20,€

300,00

1

300,00

24%

72,00

372,00

ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ

89,00

40

3560,00

13%

462,80

4022,80

55.5.26/89,00€

89,00

40

3560,00

13%

462,80

4022,80

55.5.26/89,00€

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

15.674,88 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ
α/α: 1 & 2
Καθετήρες APC συμβατοί με την συσκευή ERBE VIO 3. Οι καθετήρες να έχουν μήκος 2.3 mm,

διάμετρο

2.3mm.

Αποστειρωμένοι καθετήρες APC μιας χρήσης, με ενσωματωμένο φίλτρο ασφαλείας και συνδετικό καλώδιο. Να διαθέτουν
φίλτρο μεμβράνης που προφυλάσσει από πιθανή επιμόλυνση την συσκευής APC εξαιτίας ανάστροφης ροής αίματος ή
εκκρίσεων.
α/α: 3
Σετ ενδοσκοπικής απολίνωσης κιρσών οισοφάγου και εσωτερικών αιμορροΐδων, ειδικού σχεδιασμού ευρείας οράσεως
MULTI BAND LIGATOR ΜΑΧΙMUM ENDOSCOPIC VIEW τεσσάρων (4), έξι (6) ή δέκα (10) προ τοποθετημένων
δακτυλίων από φυσικό ελαστικό καουτσούκ με ειδικό στρόγγυλο σχεδιασμό και μικρή εσωτερική διάμετρο για απόλυτη
εφαρμογή στους κιρσούς, κατάλληλη για πολλαπλές απολινώσεις με μια εισαγωγή του ενδοσκοπίου.
Να είναι συμβατό με όλα τα ενδοσκόπια εξωτερικής διαμέτρου από 8.5 έως και 14mm και μήκους εργασίας από 122 έως
και 190cm, να διαθέτει καθετήρα μεταφοράς με διπλά άγκιστρα ασφαλείας, περιστροφική λαβή ασφαλείας δύο
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κατευθύνσεων για απόλυτα ελεγχόμενη απελευθέρωση των δακτυλίων με ειδικό αυλό για εγχύσεις και μεταλλικό ρύγχος
ασφαλούς καθήλωσης στο κανάλι εργασίας, μεταλλικό αντάπτορα-εγχυτή για ξέπλυμα και διαφανή κύλινδρο ευρείας
οράσεως από μαλακή ατραυματική σιλικόνη για προστασία του ενδοσκοπίου, με προτοποθετημένους δακτυλίους εκ των
οποίων ο προτελευταίος να διαφέρει χρώματος ώστε να προειδοποιεί και διπλό νήμα σύνδεσης.
Να συνοδεύεται από επιστημονικές κλινικές μελέτες, από τις οποίες να τεκμηριώνεται, ότι η μικρότερη εσωτερική
διάμετρος, η υψηλή ακτινική δύναμη συστολής των δακτυλίων από φυσικό ελαστικό καουτσούκ διασφαλίζουν το πολύ
χαμηλό ποσοστό ολίσθησης των δακτυλίων περιορίζοντας έτσι σημαντικά την πιθανότητα υποτροπής της κιρσορραγίας
και διασφαλίζοντας αποτελεσματική απολίνωση
Να διατίθεται στην παγκόσμια αγορά σε ικανό χρονικό βάθος με τεκμηριωμένη αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα.
α/α: 4

Το σετ να είναι μιας χρήσης και να αποτελείται :
Α. Από μια βούρτσα καθαρισμού καναλιών ενδοσκοπίων διπλής όψεως με κωνικά άκρα για την καλύτερη
διείσδυση και διαδρομή στο κανάλι του ενδοσκοπίου. Το πρόσθιο άκρο να έχει διαστάσεις 7-4,5x20mm και το
οπίσθιο 5-3x10mm. Επίσης να διαθέτει ενδιάμεσα ειδικό σπόγγο καθαρισμού πάχους 5mm & μήκους 10cm.
Να έχει ολικό μήκος 260mm.
Β. Από μία διπλής όψης βούρτσα καθαρισμού βαλβίδων μήκους 15 cm με διαστάσεις 10x35mm στο ένα άκρο
και 5x20mm στο άλλο.
Γ. Ειδικό σπόγγο κατάλληλο για τον εξωτερικό καθαρισμό του οργάνου και την προστασία του ευαίσθητου
τελικού άκρου του, κατά τη μεταφορά του στον χώρο απολύμανσης. Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο 37mm και
μήκος 140mm. Να διαθέτει εγκοπή περίπου 5mm για τον καθαρισμό του οργάνου και δύο μικρότερες εγκοπές
για την προστασία του τελικού άκρου.
Δ. Ειδικό προστατευτικό για την προστασία του ευαίσθητου τελικού άκρου του ενδοσκοπίου κατά την
αποθήκευσή του. Να έχει μορφή δικτυωτή για να προλαμβάνει τη μορφοποίηση της υπολειπόμενης υγρασίας,
μετά την πλύση του οργάνου. Να είναι κατάλληλο για όργανα διαμέτρου 7- 15mm.
α/α: 5
Φίλτρα αέρα 1μm τύπου HEPA πλυντηρίου Soluscope Να κατατεθεί βεβαίωση συμβατότητας του
προσφερόμενου είδους με τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος.
α/α: 6
Φίλτρο νερού 0,2μm πλυντηρίου Soluscope. Να κατατεθεί βεβαίωση συμβατότητας του προσφερόμενου είδους
με τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος.
α/α: 7
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Θερμογραφικό χαρτί εκτύπωσης 57χιλ. συμβατό με τον ενσωματωμένο printer του πλυντηρίου Soluscope.
α/α: 8
1. Βάση στήριξης κατάλληλη για φιάλη CO2 η οποία να μπορεί να συνδεθεί στο τροχήλατο του οίκου ITD GmbH του
ενδοσκοπικού τμήματος.
2. Να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με το τροχήλατο για την απόλυτη συμβατότητα και να μπορεί να δεχθεί
φιάλες CO2 χωρητικότητας μέχρι 20L.
α/α: 9
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIPS Μήκος εργασίας (working length) 2300mm κανάλι εργασίας 2,8 και άνοιγμα 12 mm.
α/α: 10
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIPS Μήκος εργασίας (working length) 2300mm κανάλι εργασίας 2,8 και άνοιγμα 16mm.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ’ – ΕΕΕΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει συντάξει το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής
υπηρεσίας https://espd.eprocurement.gov.gr/, που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης
του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη
του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.
Για διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας e ΕΕΕΣ τη σχετική
απάντησή τους το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου xml, & pdf είναι αναρτημένο στο πεδίο Κεφαλίδα του
διαγωνισμού και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.
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