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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηοητεία Αλαζέηοσζας Αρτής  

 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΒΕΝΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΡΕΙΟΧΗ ΣΤΑΤΟΡΕΔΟΥ 

Ρόλθ ΓΕΒΕΝΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 51100 

Τθλζφωνο 2462 350308 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  εecosup@nosgrevenon.gr  

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΜΡΛΑΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.nosgrevenon.gr  

 

Είδοσ Αναθζτουςασ Αρχήσ  

Η Ανακζτουςα Αρχι είναι  το Γενικό Νοςοκομείο Γρεβενϊν  και  είναι Ν.Ρ.Δ.Δ. 

Κφρια δραςτηριότητα Α.Α. 

Η κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ  Ραροχι Υπθρεςιϊν Υγείασ  . 

τοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ :  

 Στο Ρρόγραμμα Διαφγεια(https://diavgeia.gov.gr )  

 Στο ΚΗΜΔΗΣ (https://www.eprocurement.gov.gr ) 

 Στθν θλεκτρονικι ςελίδα του Νοςοκομείο www.nosgrevenon.gr 

β) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : Το Γραφείο Ρρομθκειϊν ςτθν προαναφερκείςα 
διεφκυνςθ και τθλζφωνο. 

  

1.2 ηοητεία Γηαδηθαζίας-Υρεκαηοδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν διαδικαςία τθσ Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
Ν.4782/2021 (ΦΕΚ36/Α/9-03-2021) 

Χρηματοδότηςη τησ ςφμβαςησ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Γενικό Νοςοκομείο Γρεβενϊν. 

Η δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον Τακτικό προχπολογιςμό του Γενικοφ Νοςοκομείου 
Γρεβενϊν Κ.Α.Ε 9749,01 

1.3 σλοπηηθή Περηγραθή θσζηθού θαη οηθολοκηθού αληηθεηκέλοσ ηες ζύκβαζες  

Ρρομικεια του είδουσ: ΛΑΡΑΟΣΚΟΡΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΟΥΓΕΙΟΥ  ςυνολικισ προχπολογιηόμενθσ 
δαπάνθσ 25.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ 24%), ειδικότερα: 

 ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΠΕΡΗΧΩΝΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ (GEN 11) με τα εξήσ 
τεχνικά χαρακτηριςτικά:   

 

 Να   είναι φορθτι ςυςκευι και να ςυνοδεφεται από δφο χειρολαβζσ. 

mailto:�ecosup@nosgrevenon.gr
http://www.nosgrevenon.gr/
https://diavgeia.gov.gr/
https://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.nosgrevenon.gr/
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 Να ζχει μία κφρα υποδοχισ που μπορεί να δεχκεί είτε ςυςκευι ενζργειασ υπεριχων είτε ςυςκευι 
προθγμζνθσ διπολικισ διακερμίασ. 

 Η λειτουργία τθσ γεννιτριασ να γίνεται εναλλακτικά και με ενεργοποίθςι τθσ από το χζρι 
(handactivation). 

 Να λειτουργεί ςτα 100-240V / 50-60Hz, 500 VA. 

 Να ζχει οκόνθ υγρϊν κρυςτάλλων, μεγάλθσ ευκρίνειασ θ οποία να αναγράφει με ψθφιακοφσ 
χαρακτιρεσ  τθ κατάςταςθ λειτουργίασ τθσ γεννιτριασ. 

 Να ζχει τθν δυνατότθτα αναφοράσ ςτθν οκόνθ τυχόν δυςλειτουργία του ςυςτιματοσ  
(systemdiagnostics)     

 Οι λειτουργίεσ να ελζγχονται από μικροχπολογιςτι ο οποίοσ μζςω του προγράμματοσ (software), 
να ρυκμίηει το επίπεδο ιςχφοσ και να προωκεί αλλαγζσ ιςχφοσ. 

 Πςον αφορά τθν ενζργεια υπεριχων, να ζχει πζντε διαφορετικά επίπεδα ιςχφοσ τα οποία να 
επιλζγονται ανάλογα με το εφροσ τθσ διατομισ και τθσ αιμόςταςθσ που απαιτείται. Πςον αφορά 
τθν Ρροθγμζνθ Διπολικι διακερμία να ξεκινά θ θχθτικι ζνδειξθ κατά τθν ενεργοποίθςθ ιςχφοσ. 
Πταν θ τιμι τθσ αντίςταςθσ φκάςει ςτο ανϊτερο όριο και θ λεπίδα ζχει προωκθκεί πλιρωσ (θ 
λαβι ζχει κλείςει εντελϊσ), ακοφγεται ζνα απλό θχθτικό ςιμα, υποδεικνφοντασ τθν ολοκλιρωςθ 
του κφκλου. 

 Η επιλογι του επιπζδου ιςχφοσ να γίνεται μζςω τθσ πρόςοψθσ / οκόνθσ αφισ (softtouchscreen) 
και να ενεργοποιείται μζςω του ποδοδιακόπτθ. 

 Στο μθχάνθμα να προςαρμόηονται ειδικά εργαλεία για χριςθ με:  
1. Τα αιμοςτατικά ψαλίδια υπεριχων ανοιχτισ και λαπαροςκοπικισ χειρουργικισ, με 

δυνατότθτα απολίνωςθσ αγγείων ζωσ και 7mm διάμετρο, δυνατότθτα περιςτροφισ 360ο και 
ενςωματωμζνα κουμπιά ενεργοποίθςθσ 

2. Και με Εργαλεία Διπολικισ ενζργειασ για Συγκόλλθςθ και Διατομι αγγείων ζωσ και 7mm, με 
αυτόματθ ολοκλιρωςθ του κφκλου απολίνωςθσ και θχθτικι επιβεβαίωςθ, με κυρτά ι ευκεία άκρα 
και ενςωματωμζνθ κοπτικι λάμα, περιςτροφι ςτυλεοφ κατά 360ο, κλείδωμα χειρολαβισ, 
ξεχωριςτά κομβία ενεργοποίθςθσ και κοπισ, ςε διάφορα μικθ και τεχνολογία προςαρμοηόμενθσ 
ενζργειασ ςτον ιςτό 

 Να υπάρχει ψθφιακόσ προγραμματιςμόσ ανωτζρων και κατωτζρων ορίων λειτουργίασ υπεριχων 
και προθγμζνθσ διπολικισ διακερμίασ,  

 Να υπάρχει φωτεινι και ακουςτικι προειδοποιθτικι ζνδειξθ μθ ςωςτισ λειτουργίασ και αυτόματθ 
διακοπι. 

 Πλεσ οι παράμετροι λειτουργίασ να ελζγχονται από τον μικροχπολογιςτι. 

 Να διακζτει ψθφιακι οκόνθ, ρυκμιςτζσ θχθτικοφ και φωτεινοφ ςιματοσ. 

 Να φζρει ειδικό κλειδί αςφαλείασ για το κλείδωμα των λεπίδων. 

 Να φζρει ειδικό κλειδί για τεςτ ςε περίπτωςθ δυςλειτουργίασ των λεπίδων ι τθσ χειρολαβισ. 

 Να φζρει υποδοχι ςτθν οποία να προςαρμόηονται και οι δφο ενζργειεσ, και ταυτόχρονα να 
αναγνωρίηει τθν επιλεγμζνθ από το χριςτθ ενζργεια 

  Οκόνθ αφισ, υψθλισ ανάλυςθσ  για γριγορθ και εφκολθ ςυναρμολόγθςθ  

 Να αναβακμίηεται το λογιςμικό μζςω ενόσ USBstick 
 

 ΑΙΜΟΣΑΣΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΤΠΕΡΗΧΩΝ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΑ με τα εξήσ τεχνικά 
χαρακτηριςτικά: 

 Αιμοςτατικό ψαλίδι υπεριχων ανοιχτισ επζμβαςθσ μικουσ 9 cm με δυνατότθτα απολίνωςθσ 
αγγείων διαμζτρου 5mm μιασ χριςθσ, με τεχνολογία προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ ςτον ιςτό 
παρζχοντασ ζτςι ςτθ γεννιτρια τθ δυνατότθτα να διαμορφϊνει τθν παροχι ιςχφοσ ,με 
δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ από το χζρι ( ενςωματωμζνο Hand Activation )χωρίσ τθν ανάγκθ 
χριςθσ προςαρμογζα. Με κυρτι λεπίδα τιτανίου θ οποία πάλλεται με επιμικθ κίνθςθ ςε 
ςυχνότθτα 55,5 KHz ,και με θχθτικι επιβεβαίωςθ κατά τθν μεταβολι τθσ προςαρμοηόμενθσ 
ενζργειασ. Με ςτειλεό αλουμινίου για μόνωςθ και ςωςτι κατανομι ςτο βάροσ (ΤΕΜΑΧΙΑ 2)  

 Αιμοςτατικό ψαλίδι υπεριχων ανοιχτισ επζμβαςθσ μικουσ 17 cm με δυνατότθτα απολίνωςθσ 
αγγείων διαμζτρου 5mm μιασ χριςθσ, με τεχνολογία προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ ςτον ιςτό 
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παρζχοντασ ζτςι ςτθ γεννιτρια τθ δυνατότθτα να διαμορφϊνει τθν παροχι ιςχφοσ ,με 
δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ από το χζρι ( ενςωματωμζνο Hand Activation )χωρίσ τθν ανάγκθ 
χριςθσ προςαρμογζα. Με κυρτι λεπίδα τιτανίου θ οποία πάλλεται με επιμικθ κίνθςθ ςε 
ςυχνότθτα 55,5 KHz ,και με θχθτικι επιβεβαίωςθ κατά τθν μεταβολι τθσ προςαρμοηόμενθσ 
ενζργειασ. Με ςτειλεό αλουμινίου για μόνωςθ και ςωςτι κατανομι ςτο βάροσ (ΤΕΜΑΧΙΑ 2) 

 Εργαλείο Υπεριχων  μιασ  χριςθσ   για αιμόςταςθ-διατομισ αγγείων ζωσ  7mm  με  
ενεργοποίθςθ από το χζρι με τεχνολογία  προςαρμοηόμενθ ενζργεια  ςτον ιςτό, μικοσ 
ςτυλεοφ 20cm, διάμετρο 5mm με δυνατότθτα περιςτροφισ 360° (χωρίσ τθν  ανάγκθ χριςθσ  
προςαρμογζα ) και ενςωματωμζνο καλϊδιο. Να διακζτει λεπίδα τιτανίου κυρτοφ άκρου 
τουλάχιςτον  18mm θ οποία  πάλλεται  ςε  επιμικθ  κίνθςθ ςε ςυχνότθτα  50KHz  και  θχθτικι  
επιβεβαίωςθ  κατά τθν  μεταβολι τθσ προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ (ΤΕΜΑΧΙΑ 2) 
 

 ΛΑΠΑΡΚΟΠΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΠΕΡΗΧΩΝ ΜΙΑ ΧΡΗΗ με τα εξήσ τεχνικά χαρακτηριςτικά:   

 Εργαλείο Υπεριχων  μιασ  χριςθσ   για αιμόςταςθ-διατομισ αγγείων ζωσ  7mm  με  ενεργοποίθςθ 
από το χζρι με τεχνολογία  προςαρμοηόμενθ ενζργεια  ςτον ιςτό, μικοσ ςτυλεοφ 36cm ,διάμετρο 
5mm με δυνατότθτα περιςτροφισ 360° (χωρίσ τθν  ανάγκθ χριςθσ  προςαρμογζα ) και 
ενςωματωμζνο καλϊδιο. Να διακζτει λεπίδα τιτανίου κυρτοφ άκρου τουλάχιςτον  18mm θ οποία  
πάλλεται  ςε  επιμικθ  κίνθςθ ςε ςυχνότθτα  50KHz  και  θχθτικι  επιβεβαίωςθ  κατά τθν  
μεταβολι τθσ προςαρμοηόμενθσ ενζργειασ  (ΤΕΜΑΧΙΑ 2) 

 

 

1.4 Θεζκηθό πιαίζηο  

Η ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

1. Τισ διατάξεισ του Ν.3329/2005 

2. Το Ν.3580/07 (ΦΕΚ Α 134/18-6-2007) «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευομζνων από το Υπουργείο 
Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» . 

3. Το Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» 
και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010). 

4. Τθν αρικμ.Ρ1/3305 τ.β. ΦΕΚ 1789/12-11-2010 «Σφναψθ εκτζλεςθ και διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςυμβάςεων προμθκειϊν, κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 2 (παρ.5,12,13 και 16) του 
Ν.2286/95.  

5.  Το Ν. 4281/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα 
Υπουργείου οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014).  

6.  Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  

7. Τθν υπϋ αρικ. 4658/06-09-2016 (ΦΕΚ 2937/Β/ϋ15-09-2016) περί ζγκριςθσ προγράμματοσ 
προμθκειϊν, υπθρεςιϊν και Φαρμάκων (Ρ.Ρ.Υ.Φ.Υ.) των εποπτευομζνων φορζων υγείασ για το 
ζτοσ 2015 (πιςτϊςεισ 2016-2017) με χρθματοδότθςθ του από τον τακτικό προχπολογιςμό το 
πρόγραμμα δθμοςίων επενδφςεων και λοιπζσ πθγζσ.  

8. Το υπ’ αρικμ. 853/27-03-2018 ζγγραφο τθσ Εκνικισ Κεντρικισ Αρχισ Ρρομθκειϊν Υγείασ 
(Ε.Κ.Α.Ρ.Υ) ςφμφωνα με το οποίο  δεν απαιτείται ςφνταξθ και υποβολι προγράμματοσ 
προμθκειϊν και δφναται οι φορείσ να προχωροφν ςε διακιρυξθ διαγωνιςμϊν και ςφναψθ 
ςυμβάςεων, ωσ ανακζτουςεσ αρχζσ, για τθν προμικεια όλων των ιατροτεχνολογικϊν και 
αναλϊςιμων υλικϊν, με τθν εξαίρεςθ των κεντρικϊν διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν. Οι ανακζτουςεσ 
αρχζσ οφείλουν να ςυντάξουν πίνακα προγραμματιςμοφ προμθκειϊν, ο οποίοσ εγκρίνεται από το 
αρμόδιο διοικθτικό όργανο (Διοικθτικό Συμβοφλιο ι Διοικθτι)  για το τρζχον ζτοσ, χωρίσ να 
απαιτείται προθγοφμενθ ζγκριςθ του Υπουργοφ και δφναται να τροποποιείται αναλόγωσ.  

9. Τισ διατάξεισ του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ36/Α/9-03-2021)  
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10. Τθν υπ’ αρικμ. 425θ (κζμα 9ο) Απόφαςθ από τα Ρρακτικά τθσ 28θσ/12-10-2022 Απόφαςθσ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Γ.Ν. Γρεβενϊν (ΑΔΑ ΨΞΧΝ4690ΒΨ-ΚΨΤ)  

 

1.5 Προζεζκία παραιαβής προζθορώλ θαη δηελέργεηα δηαγφληζκού  

Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ  Σρίτη 8 Νοεμβρίου 2022  και ώρα 14:30. 

Η θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ είναι θ 10/11/2022, ημζρα Πζμπτη  και ώρα 10:00 , ςτο 
Γραφείο Ρρομθκειϊν από αρμόδια επιτροπι. 

Σε περίπτωςθ που δεν πραγματοποιθκεί θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν τθν ωσ άνω θμζρα και ϊρα, θ 
αποςφράγιςθ μετατίκεται ςε νζα θμζρα και ϊρα με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχι, θ οποία κα 
αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο τθσ ανακζτουςασ αρχισ  

Οι προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν και με courier ι με ταχυδρομείο, άλλα πρζπει να ζχουν φτάςει 
ςτο Ρρωτόκολλο Τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζωσ τθν ανωτζρω θμζρα και ϊρα. 

1.6 Γεκοζηόηεηα 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό  Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ )και ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Νοςοκομείου  www.nosgrevenon.gr   

1.7 Αρτές εθαρκοδόκελες ζηε δηαδηθαζία ζύλαυες  

Οι 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 Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Η 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. 

1.8 Γηθαίφκα σκκεηοτής  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα, ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά ςυνεταιριςμοί, κοινοπραξίεσ 
προμθκευτϊν. 

2. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

1.9 Κρηηήρηα Αλάζεζες   

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ  είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
αποκλειςτικά  βάςει τιμισ . 

2.1 Καηάρηηζε - Περηετόκελο Προζθορώλ 

2.2.1 Γεληθοί όροη σποβοιής προζθορώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ.  

http://www.nosgrevenon.gr/
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Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ . 

Η 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. Στθν 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. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ) ςτον οποίο πρζπει να 
αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

Σου ………………………….. 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΙΔΟΤ: ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ  

Αναθζτουςα Αρχή το ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Υρόλος ηζτύος ηφλ προζθορώλ  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 
ζξι(6)μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ . 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω 
αρχικι διάρκεια. 

Μετά 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. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.7 Λόγοη απόρρηυες προζθορώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 91 του Ν. 
4412/2016. 
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3.3 Καηαθύρφζε - ζύλαυε ζύκβαζες  

Η κατακφρωςθ γίνεται τελικά  ςτον Ανάδοχο με τθν πλζον ςυμφζρουςα  από οικονομικι άποψθ 
αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ, προςφορά. 

H κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ κα γίνει από το ΔΣ του Γενικοφ Νοςοκομείου 
Γρεβενϊν και κα ανακοινωκεί ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ με κάκε πρόςφορα τρόπο επί αποδείξει.   

Μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ καταρτίηεται θ ςχετικι ςφμβαςθ. 

Η ςφμβαςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 105 του Ν. 4412/2016 και ιςχφει για ζνα 
ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ. Η ςφμβαςθ που περιλαμβάνει λεπτομερϊσ όλουσ τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ κακϊσ και τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των 
ςυμβαλλόμενων μερϊν καταρτίηεται με βάςθ τθν κατακφρωςθ, τθν προςφορά και τθν διακιρυξθ κατά 
φκίνουςα ςειρά ιεραρχίασ και κατιςχφει αυτϊν πλθν κατάδθλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ  του εγγράφου τθσ ςφμβαςθσ και μζςα ςε χρονικό διάςτθμα είκοςι (20) θμερϊν 
από τθν ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςζλκει για τθν υπογραφεί τθσ 
ςφμβαςθσ.  

Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο Ανάδοχοσ δεν προςζλκει να 
υπογράψει το ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δϋτθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 103. 

Η ςφμβαςθ κα καταρτιςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ που περιλαμβάνονται ςτθν 
διακιρυξθ και τθν προςφορά του Ρρομθκευτι, κα διζπεται από το ελλθνικό δίκαιο και δεν μπορεί να 
περιζχει όρουσ αντίκετουσ προσ το περιεχόμενο τθσ παροφςασ . 

Ειδικι ριτρα ακεραιότθτασ : κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο προςφζρων, ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί 
του δεςμεφονται ότι ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεν ενζργθςαν 
ακζμιτα παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκοφν να μθν ενεργοφν κατϋαυτόν τον τρόπο, κατά 
το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ.   

Η ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε (άρκρο 202 του Ν. 4412/2016) όταν:  

Α. Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι εάν αυτι που παραδόκθκε ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, 
υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ κατά μζροσ που κρίνεται από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ ωσ αςιμαντο.  

Β. παραλιφκθκε οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά ) θ ποςότθτα που παραδόκθκε. 

Γ. Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν τυχόν κυρϊςεισ ι 
εκπτϊςεισ . 

Δ. Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ . 

 

3.4 Δλζηάζεης  

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ είναι πζντε (5) 
θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα.  

Η ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν . 
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Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει εμπροκζςμωσ τθν ζνςταςθ του άρκρου 127 του Ν. 4412/2016 
κατά τθσ διακιρυξθσ ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και 
ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και δεν δφναται με τθν προςφορά του ι με 
οποιονδιποτε άλλο τρόπο να αποκροφςει ευκζωσ ι εμμζςωσ τουσ ανωτζρω όρουσ. 

Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ οποία αποφαςίηει εντόσ προκεςμίασ 10 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ . Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ θ 
ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ απαιτείται με τθν κατάκεςθ τθσ  ζνςταςθσ θ καταβολι 
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο  ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον όργανο. 

Οι οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται φια τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

3.5 Μαηαίφζε Γηαδηθαζίας 

Η 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.  

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ  

ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ  

 

ΕΤΣΤΧΙΑ Π. ΚΑΠΑΣΟΤ  
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