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Σελίδα 2

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν. Μ. 
Άργους

Ταχυδρομική διεύθυνση Κορίνθου 191

Πόλη Άργος

Ταχυδρομικός Κωδικός 21231

Τηλέφωνο 2751360172

Φαξ 2751360170

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο promithies1@gna.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες1 Μπουλμέτη Αικατερίνη

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι   το  Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν. Μ. Άργους  και ανήκει στην 6η 

Υγειονομική Περιφέρεια.

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Παροχή Υπηρεσιών Υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας 2

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) :   www.gna.gr  στην διαδρομή : Γραφείο Προμηθειών  ►  Συνοπτικοί  
Διαγωνισμοί  

β)      Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την ανωτέρω αρμόδια για πληροφορίες :

          στην προαναφερθείσα διεύθυνση και στο τηλέφωνο : 27513 60172 ή στο ΦΑΧ:  27513 60170

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16 
και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Χρηματοδότηση της σύμβασης3

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το  Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν. Μ. Άργους  
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε. : 1293 σχετική πίστωση του τακτικού 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020-2021  του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας - Ν. Μ. Άργους .

1 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που 

διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016  

2 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16

3 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια:  «ΕΝΤΥΠΑ CPV 22820000-4» Συνολικού προϋπολογισμού 
19.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες.  Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει  τιμής (χαμηλότερη τιμή).

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως4:

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

 Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-14) άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών (περί νομιμοποίησης 
δαπανών).

 του Ν. 4052/1-03-2012(Φ.Ε.Κ. 41/ Α΄/1-03-2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας & Κοιν/κης 
Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της εθνικής οικονομίας».

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

 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», 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15,

 του ν. 3580/2007(Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007) «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

4Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο 
και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι 
απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.
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 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

 Του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52Α’/01-04-2019) «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».

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και 
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Τις Αποφάσεις και έγγραφα:

Την υπ’ αριθμ. 1η /27-04-2020 ΑΔΑ ΨΑΑΖ4690Β4-500 θέμα 12ο απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Αργολίδας, σχετικά 
με την έγκριση  του Προγράμματος Προμηθειών 2020.

 Το υπ’ αριθ. πρωτ. 14271/30-11-2020  ΑΔΑΜ: 20REQ007736084 πρωτογενές αίτημα.

 Η υπ’ αριθ. πρωτ.  3121/30-11-2020  ΑΔΑ: Ω9524690Β4-9ΤΘ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Την υπ’ αριθμ.  21η/30-11-2020  ΑΔΑ : ΩΦΠΞ4690Β4-ΑΔΨ Θέμα 69ο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του   Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας σχετικά με τη διενέργεια    του συνοπτικού διαγωνισμού και 
ορισμού Επιτροπής  Αξιολόγησης του διαγωνισμού.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ή να αποσταλούν με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν 
παραδοθεί στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την παρακάτω ημέρα και ώρα.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ

Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ–
Ν.Μ.ΑΡΓΟΥΣ

28/12/20

Ημέρα  Δευτέρα 

Ώρα  10:00 π.μ.

Γενικό Νοσοκομείο 
Αργολίδας – Ν.Μ. 

Άργους  ΚΟΡΙΝΘΟΥ 191 
ΑΡΓΟΣ

Τ.Κ.21231

28/12/20

Ημέρα Δευτέρα 

Ώρα  11:00 π.μ

1.6 Δημοσιότητα

α)  Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 5. 

5Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν.
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β)     Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης  όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)6 

γ)    Η Διακήρυξη  θα καταχωρηθεί  στο διαδίκτυο,  στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) :   www.gna.gr  στην διαδρομή : Γραφείο Προμηθειών  ►  Συνοπτικοί  Διαγωνισμοί  .

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους7

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 για 
τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα:

Α) Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της 

Β) Η σύμβαση

Γ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα

αρχή.

οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 
τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6. & 1.1 της παρούσας).

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Παροχή Διευκρινίσεων

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις (Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 
&. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016) :

6 Για την καταχώριση των δημοσιεύσεων στο ΚΗΜΔΗΣ  και στα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, ιστοσελίδα α.α.), 
βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο :  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38§3 
Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη 
διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.

7 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Εγγυήσεις8

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και 
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών9, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο το οποίο αποτελεί  
Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν 
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του Άρθρου 73 παρ.1,2,& 4 εδάφιο α και θ του Ν 4412/2016.

2.2.1   Δικαιολογητικά συμμετοχής (Ι)  

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη από 
τον προσφέροντα, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία 
δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, ο οικονομικός φορέας και τα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση 

8 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
9 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
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για έναν από τους λόγους α έως και στ, της παρ. 1, του άρθρου 73, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016), 
δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42).

δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 
L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση η περίοδος αυτή ανέρχεται σε 
πέντε (5) έτη

 2.2.2  Δικαιολογητικά συμμετοχής (ΙΙ)

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη από 
τον προσφέροντα, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία θα 
δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, ο οικονομικός φορέας:

α. δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και δεν βρίσκεται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου.

β. είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 
και επικουρικής), με αναφορά σε όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλλονται εισφορές κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης.

γ. είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.

δ. είναι εγγεγραμμένος, κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, σε ένα από τα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
Παράρτημα ΧΙ, του Προσαρτήματος Α΄, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016) ή ικανοποιεί οποιαδήποτε 
άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό.
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ε. δεν τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

στ. δηλώνει τους τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας της επιχείρησης.

ζ. αποδέχεται ως χρόνο ισχύος της προσφοράς του τις εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, από την επομένη της 
διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.

η. αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση η περίοδος αυτή ανέρχεται σε 
τρία (3) έτη

Παραστατικό εκπροσώπησης, εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του.          

Η αρχή διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει όλα ή κάποια από τα 
πιστοποιητικά/δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι 
απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.2.3 Αποδεικτικά μέσα10 (Δικαιολογητικά κατακύρωσης)

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης,  ο 
μειοδότης στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας (10) ημερών θα πρέπει να 
καταθέσει σε κλειστό φάκελο:

Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος 
αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,όπως δηλώθηκε 
σχετικά κατά την υποβολή της προσφοράς με υπεύθυνη δήλωση. Το παραπάνω  ισχύει  εφόσον έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή  εκ μέρους του προσωρινού αναδόχου.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, άλλο ισοδύναμο έγγραφο, προσκομίζεται για τα μέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα στον οποίο πρόκειται να γίνει 
η κατακύρωση ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης απόφασης ή ελέγχου σε 
αυτόν. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το απόσπασμα ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο υποβάλλεται για τον ή τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή 
Ε.Π.Ε, για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό 
πρόσωπο είναι Α.Ε. Το παραπάνω  ισχύει  εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα εργάσιμες ημέρες (30)  πριν 
από την υποβολή του εκ μέρους του προσωρινού αναδόχου.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι 
έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
(φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 
ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική 
νομοθεσία αντίστοιχα. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτά χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία υποβολή  τους.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και για τους 
οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα, πιστοποιητικό από το 
αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα ή το ΓΕΜΗ για την περίπτωση της εκκαθάρισης, 
ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση. Δεν 
προσκομίζεται από τα φυσικά πρόσωπα πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση. Τα ως άνω 
πιστοποιητικά γίνονται δεκτά  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3)  μήνες πριν από την υποβολή τους. 

10 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας  
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Πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο (Παράρτημα ΧΙ του 
Προσαρτήματος Α του Ν4412/2016) Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα 
πιστοποιητικά πρέπει να προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης. 

Το ως άνω πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί  έως  τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την υποβολή τους.

Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά φορολογικής 
και ασφαλιστικής ενημερότητας  τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 
αίτησης συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 4412/2016, 
προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης11

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  
προσφορά, αποκλειστικά βάσει  της τιμής (χαμηλότερη τιμή ).

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης , 
για ένα, περισσότερα ή το σύνολο των ειδών αλλά σε κάθε περίπτωση για τη συνολικά ζητούμενη  
ποσότητα.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής12.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον 
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται  στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα 
αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται 
ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα 
από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Οι προσφορές υποβάλλονται  από τους ενδιαφερόμενους  στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που 
διεξάγει τον διαγωνισμό στη  διεύθυνση : Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας –Ν. Μ. Άργους- Κορίνθου 191 - 
Τ.Κ. 21231 με  την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του προσφέροντος δηλαδή:  επωνυμία ή ονοματεπώνυμο φυσικού 
προσώπου &  απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-
mail).

11 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)

12 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
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ΠΡΟΣ

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας –Ν. Μ. Άργους- Κορίνθου 191 - Τ.Κ. 21231 -  Άργος

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

του..........................................................................................…………

…………………………………………………………………………………………………….

για το Συνοπτικό  Διαγωνισμό  με Αριθ. Διακήρυξης ...../2020 (αριθ.πρωτ.      /….-12-2020

για την προμήθεια:     «…………………………………………………………………..»

Καταληκτική  προθεσμία υποβολής προσφορών    .....-......-2020   και ώρα: ........

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

Επίσης εξωτερικά του κυρίως φακέλου θα υπάρχει Αίτηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό σύμφωνα με το 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  ΙΙΙ

Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 
αποστέλλονται με courier ή ταχυδρομείο ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους  εντός του κύριου  φακέλου τα ακόλουθα:

(α) έναν  (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής » στον οποίο περιλαμβάνονται τα 
κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την 
παρούσα.

(β)  έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά 
περίπτωση απαιτούμενα και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και 
την παρούσα.

(γ) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά .

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε  τρόπο, πριν από την ημερομηνία  
υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού.

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή  και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε 
μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 
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χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της.

Οι προσφορές  μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα :

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και 

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους 
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

   Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία  
είναι οι Υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986,  όπως προβλέπεται στην παρ. 4 
του άρθρου 79 του ν. 4412/201613, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2. της παρούσας διακήρυξης.

2.4.4      Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο   του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, 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 Παράρτημα14.

2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών

Οι  τιμές θα πρέπει να  δίδονται  μόνο σε ΕΥΡΩ αρθρ.95 Ν.4412/2016. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να 
εναρμονίζεται με αυτή του Παρατηρητηρίου τιμών όπως αυτή καταγράφηκε κατά την τελευταία ημέρα 
της προθεσμίας υποβολής προσφορών (Ν.4052/2012 άρθρο 14 παρ.7). Οι προσφερόμενες τιμές  πρέπει 
να είναι κατώτερες ή ίσες αυτών του παρατηρητηρίου της Ε.Π.Υ.(όπου υπάρχουν θα αναγράφεται ο 
αντίστοιχος κωδικός) Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται με υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 
παρ. 4 Ν.1599/1986)  ότι δεν υπάρχει αντιστοίχιση με το Π.Τ.

Η τιμή μονάδας  χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι γραμμένες με σαφήνεια χωρίς διορθώσεις και μονογράφονται ανά 
φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα :

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και 

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους 
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
(χαμηλότερη τιμή) όπως ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και σύμφωνα με το Υπόδειγμα Οικονομικής 
Προσφοράς  όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 

13 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα 
αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr

14 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016
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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 σύμβασης15.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

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 που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016 και 

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό ανά είδος της παρούσας όπως αυτός διατυπώνεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.  

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών16

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα 
180 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

 Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών17

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής), 2.4.5 (Περιεχόμενο 
φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5 (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης 
και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.6 (Χρόνος ισχύος προσφορών), καθώς και τις παραγράφους 
3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου) της παρούσας18.

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

          15 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016.
16 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
17 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
18 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.

 Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και 
στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η)η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Παραλαβή και Αποσφράγιση προσφορών

Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, αποσφραγίζει τους κυρίως 
φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής , με την επιφύλαξη των 
πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό 
της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του 
οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. 
Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό 
και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων 
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την 
αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

γ) Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται μόνο για τις  προσφορές  που 
κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄και β΄. Όσοι  φάκελοι οικονομικών 
προσφορών δεν αποσφραγιστούν  τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση 
τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 
παρούσας. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
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από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προμηθευτή  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.

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με μια απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους 
προσφέροντες19. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 
παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού προμηθευτή20 - Δικαιολογητικά 
προσωρινού προμηθευτή

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό προμηθευτή»), και τον καλεί 
να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1. του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), 
όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη, ως αποδεικτικά στοιχεία 
(δικαιολογητικά κατακύρωσης),  για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού.

 Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 
προμηθευτή να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής ειδοποίησης. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού προμηθευτή και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης 
της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  τις 
υπεύθυνες δηλώσεις  είναι ψευδή ή ανακριβή, 

ή 

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών 

ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.1, 2.2.2   της παρούσας.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια  με τις 
παραγράφους 2.2.1 -2.2.3 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου 
των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση 
κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

19 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.
20 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
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Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον η αναθέτουσα αρχή κοινοποιήσει  την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό προμηθευτή και 
εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

 Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον προμηθευτή να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών21 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την  ως άνω σύμβαση μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 
διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών της παραγράφου 1.5 της παρούσας.

 Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 
υποβολής των προσφορών34.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης,  η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των 
ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 
ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. 
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή 
από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. 

Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 
σφάλμα ή η παράλειψη. 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας

4.2 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

21 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
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Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο προμηθευτής τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον προμηθευτή  ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 201,216 του ν. 4412/2016 
και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2223.

4.4 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης24

 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 έχει 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 προμηθευτής, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.1 και 2.2.3  και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον προμηθευτή λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

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. 4412/201625, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2.Toν προμηθευτή 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: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

22 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το 
άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017.

23 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 
πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016).

24 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
25 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017. 
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β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 
και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201626

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)

δ)Υπέρ Ψυχικής Υγείας:2%

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος      ( για Αγαθά  ) αξίας 4% επί του καθαρού ποσού .

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος27  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά  μέσα στον συμβατικό 
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 
4412/2016.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο28 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο 
χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής  δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης.

26 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 
εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

27 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
28 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Διάρκεια Σύμβασης –  Χρόνος παράδοσης

6.1.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες. 

6.1.2. Η παράδοση των εντύπων θα γίνεται τμηματικά κατόπιν σχετικής παραγγελίας από το γραφείο 
διαχείρισης υλικού του Νοσοκομείου.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον προμηθευτή και η παράταση χορηγείται χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 
του ν. 4412/2016.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει 
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται 
έκπτωτος.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/1629  σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και 
ποιοτικός έλεγχος. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. 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.

6.3.2. 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 
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο προμηθευτής 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.

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

29 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 
συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 
οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 
προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί 
και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου 
και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις 
παραπάνω αρμοδιότητες” 
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6.4  Δείγματα 

Προαιρετικά μπορούν να κατατεθούν δείγματα.

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής30

Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται.

                                                                                                                      Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                 ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΔΗ

                                                                                                                                                                                                

30 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο παρόν Συνοπτικός Διαγωνισμός, αφορά την ανάδειξη Προμηθευτή  ο οποίος θα αναλάβει την 

προμήθεια «Έντυπα CPV   22820000-4»  για τις ανάγκες του  Γ.Ν. Αργολίδας -Ν.Μ Άργους  που βαρύνει τον 

ΚΑΕ 1293 με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει  της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Ο  συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανά είδος 

αναλύεται παρακάτω.  

Τα έντυπα θα πρέπει να τηρούν τα όσα αναγράφονται στις παρατηρήσεις του επισυναπτόμενου πίνακα 

και τις παρακάτω προδιαγραφές  

 Για τα  έντυπα που υπάρχουν δείγματα αυτά θα πρέπει  να ακολουθούνται πιστά στην ποιότητα 
του χαρτιού, στις διαστάσεις και στις φόρμες που έχουν δοθεί.

 Τα  έντυπα που απαιτείτε να είναι αριθμημένα η αρίθμηση  ξεκινά από το ένα.  
 Όλα τα μπλοκ είναι χημικά με κόλλα ή συρραπτικό στο πλάι με λεπτό εξώφυλλο, τα φύλλα θα 

πρέπει να αποκόπτονται με ευκολία χωρίς να σχίζονται.  
 Όλα τα  βιβλία να βιβλιοδετημένα με τρόπο που να μην αποκολλούνται οι σελίδες τους.
 Για τα έντυπά ενιαίας λειτουργίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα προσχέδια στην 

παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση
https://www.moh.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thn-
ygeia/kwdikopoihseis/266-protypopoihsh-entypwn-eniaias-leitoyrgias-twn-nosokomeiwn

 Όπου απαιτείται  λογότυπος   θα αναγράφεται  όπως παρακάτω 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η Υ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΩΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ
(Το αντίστοιχο τμήμα ή κλινική )

Για όλα τα έντυπα μπορεί  να δοθεί  κάθε διευκρίνιση.
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ

Έντυπα (22820000-4)

Προτυποιημένα έντυπα ενιαίας λειτουργίας των νοσοκομείων                                                                             
(Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Α- ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Κωδικός 
Νοσοκομ

είου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

1 2520-
0005955

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ 
ΟΜΑΔΑΣ 
ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΒΟ,Rh 
ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

Α1-804 Α4   ΜΠΛΟΚ ΤΩΝ 100 
ΦΥΛΛΩΝ ΑΠΛΑ

ΜΠΛΟΚ 75 45,57 €

2 2520-
0005854

ΑΙΤΗΣΗ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΑΙΜΑΤΟΣ ή 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΑΙΜΑΤΟΣ

Α2-811                       ΜΠΛΟΚ  ΤΩΝ 50 
ΦΥΛΛΩΝ  Α5 

(ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΧΗΜΙΚΟ )                                                                   

ΜΠΛΟΚ 113 78,47 €

Δ1 - ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

3 2520-
0005296

ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 
ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δ1-101 ΜΠΛΟΚ  ΤΩΝ 100Φ. A4 
ΑΠΛΑ

ΜΠΛΟΚ 575 3.565,00 €

Δ2 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

4 2520-
0005798

ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ 
Τ.Ε.Π. 

Δ2-111 ΜΠΛΟΚ 100 Α4 ΑΠΛΑ ΜΠΛΟΚ 50 310,00 €

5 2520-
0005695

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΤΙΜΑΛΦΩΝ & 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ

Δ2-112 ΜΠΛΟΚ 50 ΦΥΛΛΩΝ 
Α4 ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ

ΜΠΛΟΚ 2 12,40 €

6 2520-
0005832

ΑΙΤΗΣΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
ΑΣΘΕΝΟΥΣ  ΜΕ 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 
ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΕκΤΟΣ 
ΝΟΜΟΥ

Δ2 - 131 ΜΠΛΟΚ ΤΩΝ 50 
ΦΥΛΛΩΝ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ

ΜΠΛΟΚ 80 151,78 €

Δ4 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
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7 2520-
0005833

ΑΙΤΗΣΗ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΥΛΙΚΟΥ 

Δ4-201 Α4 -ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ 50 
ΦΥΛΛΩΝ

ΜΠΛΟΚ 20 74,40 €

8 2520-
0005866

ΑΙΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ

Δ4-202 Α4 ΜΠΛΟΚ ΤΩΝ 50 
ΦΥΛΛΩΝ - 

ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ 

ΜΠΛΟΚ 80 125,98 €

9 2520-
0005297

ΔΕΛΤΙΟ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΥΛΙΚΟΥ 
ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ( για 
παραγγελίες 
συμβατικών 
ειδών)

Δ4-204 ΜΠΛΟΚ ΤΩΝ 50 
ΦΥΛΛΩΝ   

ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ

ΜΠΛΟΚ 73 176,51 €

Ε-ΕΝΤΥΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

10 2520-
0005954

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ 
ΓΙΑ 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤ
ΟΜΙΚΗ/ΚΥΤΤΑΡΟΛ

ΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Ε3-621 ΜΠΛΟΚ 100 ΦΥΛΛΩΝ 
ΑΠΛΟ

ΜΠΛΟΚ 1 1,76 €

11 2520-
0005837

 ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ  
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ε4 - 641 ΜΠΛΟΚ ΤΩΝ 50 
ΦΥΛΛΩΝ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ

ΜΠΛΟΚ 3 7,44 €

Ι1- ΕΝΤΥΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Κωδικός 
Νοσοκομ

είου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

12 2520-
0005812

ΦΥΛΛΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Ι1-401 ΤΕΜΑΧΙΑ           
100gr.Α3

ΤΕΜΑΧΙΟ 6200 147,61 €

13 2520-
0006005

ΦΥΛΛΟ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Ι1-411 
(ΔΕΙΓΜΑ)

ΦΥΛΑΔΙΟ  Α4  
ΔΥΦΥΛΛΟ ΔΙΠΛΗΣ 

ΟΨΗΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 500 43,40 €

14 2520-
0006004

ΦΥΛΛΟ 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
(ΤΟΚΕΤΟΥ) 

Ι1-412 
(ΔΕΙΓΜΑ)

ΜΠΛΟΚ Α4 ΔΥΦΥΛΛΟ 
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 500 43,40 €

15 2520-
0006006

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΝΕΟΓΝΟΥ

Ι1-413 ΜΠΛΟΚ Α4 ΔΙΠΛΗΣ 
ΟΨΗΣ 100 ΦΥΛΛΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΟ 3 26,04 €

16 2520-
0006007 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΤΕΜΑΧΙΟ 1000 94,24 €

17 2520-
0006008 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΤΕΜΑΧΙΟ 300 28,27 €

18 2520-
0006009 ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ 500 47,12 €

19 2520-
0006010

ΚΑΡΤΕΛΑ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ 
ΟΨΗΣ 250 γρ.  (35 

cm πλάτος Χ 25 
cm ύψος)

ΔΕΙΓΜΑ

ΗΜ.ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ 100 9,42 €

20
2520-

0006011

ΦΥΛΛΟ ΒΡΑΧΕΙΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Ι1-423  ΜΠΛΟΚ ΑΠΛΑ Α4 ΤΩΝ 
100 ΦΥΛΛΩΝ  ΔΙΠΛΗΣ 

ΟΨΗΣ 

ΜΠΛΟΚ 2 17,36 €

Ι2 - ΕΝΤΥΠΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
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21 2520-
0005932

ΠΡΟΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ  
ΕΚΤΙΜΗΣΗ- 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

 Ι2 - 452 Α4 ΜΠΛΟΚ  ΤΩΝ                         
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ                                                    

ΜΠΛΟΚ 50 49,60 €

Ι3 - ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ Ή ΑΡΝΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

22 2520-
0006026

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ι3-461 ΜΠΛΟΚ  ΤΩΝ 50              
ΦΥΛΛΩΝ

ΜΠΛΟΚ 5 13,95 €

23 2520-
005950

ΔΗΛΩΣΗ 
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΓΙΑ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Ι3-463 ΜΠΛΟΚ  ΤΩΝ 100 
ΦΥΛΛΩΝ

ΜΠΛΟΚ 42 41,66 €

Ι4 - ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

24 2520-
0006012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ι4-471 Α4 ΜΠΛΟΚ  ΤΩΝ 100 
ΦΥΛΛΩΝ                          

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ                                                    

ΜΠΛΟΚ 3 13,02 €

25 2520-
0002419

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
- ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Ι4-472 ΜΠΛΟΚ  ΤΩΝ 100 
ΦΥΛΛΩΝ

ΜΠΛΟΚ 45 35,71 €

26 2520-
0006013

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΑΣΦΑΣΛΙΣΤΙΚΟΥ 
ΦΟΡΕΑ

Ι4-473 ΜΠΛΟΚ 100 ΦΥΛΛΩΝ  
ΑΠΛΟΤΥΠΟ

ΜΠΛΟΚ 3 2,12 €

Ν1 - ΕΝΤΥΠΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

27 2520-
0005774

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Ν1-502 Α3- ΑΠΛΑ 100 
ΦΥΛΛΩΝ

ΜΠΛΟΚ 1000 819,39 €

28 2520-
0005951

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ν1-503 ΜΠΛΟΚ 100 Φ. ΑΠΛΑ 
Α4

ΜΠΛΟΚ 115 94,23 €

29 2520-
0005899

ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Ν1-504 Α4 -200 ΓΡ. ΦΥΛΛΟ 13450 226,82 €

30 2520-
0005952

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΙΚΑ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ν1-505 25Χ35 Α4 ΦΥΛΛΟ 12700 1.338,58 €

Ν4 - ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

31 2520-
0005868

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ν4-592  ΜΠΛΟΚ ΚΟΛΛΗΤΑ                
ΤΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ  ΣΕ  

Α3  

ΜΠΛΟΚ 2 6,20 €

       ΕΝΤΥΠΟ Τ-311 
32 2520-

0005979
 ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 
ΑΜΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΒΛΑΒΗΣ 
Τ-311

ΜΠΛΟΚ  50 ΦΥΛΛΩΝ 
ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ

ΜΠΛΟΚ 30 52,82 €

Φ3 ΕΝΤΥΠΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Κωδικός 
Νοσοκομ

είου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣ/ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

33 2520-
0005707

ΔΕΛΤΙΟ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

Φ3-752 ΜΠΛΟΚ Α4 ΑΠΛΑ 100 
ΦΥΛΛΩΝ              

ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ

ΜΠΛΟΚ 1 3,47 €

Διάφορα έντυπα Νοσοκομείου
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Κωδικός 
Νοσοκο
μείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

34 2520-
0005956

ΕΤΙΚΕΤΕΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ                                                                            
ΟΜΑΔΩΝ 
ΑΙΜΑΤΟΣ Α+

ΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ                               
5,5 Χ 4,5 cm 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2000 319,92 €

35 2520-
0005957

ΕΤΙΚΕΤΕΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ                                                         
ΟΜΑΔΩΝ 
ΑΙΜΑΤΟΣ 0+

ΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ                               
5,5 Χ 4,5 cm 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2000 31,99 €

36 2520-
0005784

ΕΤΙΚΕΤΕΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΔΕΙΓΜΑ             
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 9Χ6 cm

ΤΕΜΑΧΙΑ 5000 41,54 €

37 2520-
0005958

ΕΤΙΚΕΤΕΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 
F.F.P ΚΙΤΡΙΝΕΣ  ΜΕ 
ΚΟΛΛΑ ΨΥΓΕΙΟΥ 
(ΥΔΡΑΝΤΟΧΟ ή JAC 
)

ΔΕΙΓΜΑ  ΚΙΤΡΙΝΕΣ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
8,5Χ6,5 cm 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1000 12,40 €

38 2520-
0005800

ΕΤΙΚΕΤΕΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ                                                                       
( 0-6 ΒΑΘΜΟΥΣ C )                                                                                                                                                                                                                                                                             
(ΥΔΡΑΝΤΟΧΟ ή JAC 
)

ΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 5Χ2.5 cm ΤΕΜΑΧΙΑ 7000 329,84 €

39 2520-
0005935

ΔΕΛΤΙΟ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΑΙΜΑΤΟΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΜΠΛΟΚ ΤΩΝ 50 
ΦΥΛΛΩΝ                                                  

(ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΧΗΜΙΚΟ )  

ΜΠΛΟΚ 10 12,15 €

40 2520-
0005959

ΔΕΛΤΙΟ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΜΠΛΟΚ ΤΩΝ 50 
ΦΥΛΛΩΝ                                                  

(ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΧΗΜΙΚΟ )  

ΜΠΛΟΚ 10 12,15 €

41 2520-
0005962

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΜΠΛΟΚ ΤΩΝ 50 
ΦΥΛΛΩΝ                                                                                                                                 
(ΜΟΝΟ )  

ΜΠΛΟΚ 60 13,84 €

42 2520-
0005963

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ

ΔΕΙΓΜΑ ΜΠΛΟΚ 100 ΦΥΛΛΩΝ  
ΑΠΛΟΤΥΠΟ

ΦΥΛΛΑ 50 31,00 €

43 2520-
0002409

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑ ΜΠΛΟΚ 100 ΦΥΛΛΩΝ  
ΑΠΛΟΤΥΠΟ

ΜΠΛΟΚ 50 46,50 €

44 2520-
0005926

ΒΙΒΛΙΟ 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ & 
ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ 
ΑΙΜΑΤΟΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΑΝΟΔΕΤΑ 200 
ΦΥΛΛΩΝ                    

ΔΙΑΣΤΑΣΗ : 30Χ40

ΤΕΜΑΧΙΑ 6 215,76 €

45 2520-
0005927

ΒΙΒΛΙΟ 
ΠΛΑΣΜΑΤΩΝ - 
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΕΙΩΝ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΑΝΟΔΕΤΑ 200 
ΦΥΛΛΩΝ                    

ΔΙΑΣΤΑΣΗ : 25Χ30

ΤΕΜΑΧΙΑ 7 381,05 €

46 2520-
0006002

Καθημερινός 
Ανεξάρτητος 
Εσωτερικός 

΄Ελεγχος 
Ποιότητας 
Ανοσ/κων 
Εξετάσεων

ΔΕΙΓΜΑ                 
ΔΙΠΛΗΣ 
ΟΨΗΣ

 MΠΛΟΚ Α4 (ΤΩΝ 100 
ΦΥΛΛΩΝ)με κόλληση 
στο πάνω μέρος ώστε 

να αφαιρείται το 
φύλλο για 

αρχειοθέτηση

ΤΕΜΑΧΙΑ 5 31,00 €
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47 2520-
0006003

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΜΠΛΟΚ Α4 ΤΩΝ 50 
ΦΥΛΛΩΝ ΑΠΛΟΤΥΠΟ

ΤΕΜΑΧΙΑ 3 3,72 €

48 2520-
0005897

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΑΙΜΟΔΟΤΗ

ΔΕΙΓΜΑ                        
( ΔΙΠΛΗΣ 
ΟΨΗΣ )

 MΠΛΟΚ Α4 (ΤΩΝ 100 
ΦΥΛΛΩΝ)με κόλληση 
στο πάνω μέρος ώστε 

να αφαιρείται το 
φυλλο για 

αρχειοθέτηση

ΜΠΛΟΚ 80 163,68 €

ΕΝΤΥΠΑ  ΜΤΝ

Κωδικός 
Νοσοκο
μείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣ/ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

49 2520-
0005924

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

ΔΕΙΓΜΑ ΜΠΛΟΚ 200 ΦΥΛΛΩΝ  
ΜΕ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΣΤΟ 
ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΝΑ 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΜΗΜΑ 
ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

ΜΠΛΟΚ 40 113,34 €

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Κωδικός 
Νοσοκο
μείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

50 2520-
0005940

ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  ΔΕΙΓΜΑ ΠΑΝΟΔΕΤΑ ΤΩΝ 200 
ΦΥΛΛΩΝ 35Χ25

ΤΕΜ 3 34,22 €

51 2520-
0005942

ΒΙΒΛΙΟ 
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΑΝΟΔΕΤΑ ΤΩΝ 200 
ΦΥΛΛΩΝ 35Χ25

ΤΕΜ 6 68,45 €

52 2520-
0005941

ΒΙΒΛΙΟ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  
100ΓΡ.   ( ΜΑΥΡΟ 
ΕΞΩΦΥΛΛΟ)

ΔΕΙΓΜΑ ΠΑΝΟΔΕΤΑ ΤΩΝ 200 
ΦΥΛΛΩΝ 30Χ40

ΤΕΜΑΧΙΑ 30 353,40 €

53 2520-
0005968

ΦΑΚΕΛΛΟΙ 
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ       
26Χ32 100ΓΡ.

ΔΕΙΓΜΑ ΛΕΥΚOI ΤΕΜΑΧΙΑ 1000 71,80 €

54 2520-
0005969

ΦΑΚΕΛΛΟΙ 
ΥΠΕΡΗΧΩΝ            
24Χ30   

ΔΕΙΓΜΑ  ΛΕΥΚΑ  ΓΙΑ Α4 ΤΕΜΑΧΙΑ 4000 287,18 €

55 2520-
0005830

ΦΑΚΕΛΟΙ ΟΣΤΙΚΗΣ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ  26 Χ 
32

ΔΕΙΓΜΑ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 1000 71,80 €

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Κωδικός 
Νοσοκο
μείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

56 2520-
0006027

ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓ
ΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΦΥΛΛΑ 500 43,40 €

57 2520-
0006035

ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ  ΔΕΙΓΜΑ ΠΑΝΟΔΕΤΑ 200 
ΦΥΛΛΩΝ 30Χ40

ΤΕΜΑΧΙΑ 1 32,24 €

58 2520-
0006028

ΦΑΚΕΛΟΙ 
ΥΠΕΡΗΧΩΝ 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΙ  ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 
35Χ25 cm

ΤΕΜΑΧΙΑ 1000 71,92 €
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59 2520-
0006028

ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΕΣΤ 
ΚΟΠΟΣΕΩΣ 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΙ  ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 
20Χ26 cm

ΤΕΜΑΧΙΑ 1000 71,92 €

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ  Μ/Γ

Κωδικός 
Νοσοκο
μείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

60 2520-
0006014

ΒΙΒΛΙΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΟ 
ΕΞΩΦΥΛΛΟ 

ΜΕΓΕΘΟΣ Α4

ΔΕΙΓΜΑ ΣΕΛΙΔΕΣ 100 ΦΥΛΛΑΔΑ 2 23,56 €

61 2520-
0005724

ΒΙΒΛΙΟ ΝΕΟΓΝΩΝ 
(Μ/Γ)

ΔΕΙΓΜΑ 200 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ 
ΧΟΝΤΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 24,50 €

62 2520-
0005973

 ΜΠΛΟΚ  
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ Μ/Γ

ΔΕΙΓΜΑ ΜΠΛΟΚ Α4  ΤΩΝ 50 
ΦΥΛΛΩΝ ΜΟΝΑ

ΜΠΛΟΚ 12 44,64 €

63 2520-
0005718

ΜΠΛΟΚ   Μ/Γ  
ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ 
ΚΑΜΠΥΛΗ 
ΖΑΧΑΡΟΥ 

ΔΕΙΓΜΑ ΜΠΛΟΚ 100 ΦΥΛΛΩΝ  
ΑΠΛΟΤΥΠΟ

ΜΠΛΟΚ 2 11,58 €

64 2520-
0005788

ΜΠΛΟΚ Μ/Γ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΜΠΛΟΚ 100 ΦΥΛΛΩΝ  
ΑΠΛΟΤΥΠΟ

ΜΠΛΟΚ 5 13,18 €

65 2520-
0005972

ΜΠΛΟΚ Μ/Γ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΙΑ 
ΒΑΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΜΠΛΟΚ 100 ΦΥΛΛΩΝ  
ΑΠΛΟΤΥΠΟ

ΜΠΛΟΚ 4 49,60 €

66 2520-
0005884

ΜΠΛΟΚ Μ/Γ  
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΤΟΚΕΤΟΥ

ΔΕΙΓΜΑ ΜΠΛΟΚ 100 ΦΥΛΛΩΝ  
ΑΠΛΟΤΥΠΟ

ΜΠΛΟΚ 5 13,18 €

67 2520-
0005720

ΜΠΛΟΚ Μ/Γ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΔΕΙΓΜΑ ΜΠΛΟΚ  ΤΩΝ 50 
ΦΥΛΛΩΝ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ 

ΧΗΜΙΚΟ

ΜΠΛΟΚ 2 32,24 €

68 2520-
0005717

ΜΠΛΟΚ 
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ  ( 
Μ/Γ )

ΔΕΙΓΜΑ ΜΠΛΟΚ Α4 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ             ΤΩΝ 
100 ΦΥΛΛΩΝ ΜΟΝΑ 

ΜΠΛΟΚ 3 18,60 €

69 2520-
0006030

ΒΙΒΛΙΟ 
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ  
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟ  ΤΩΝ 200 
ΦΥΛΛΩΝ  ΜΕ  ΧΟΝΤΡΟ 

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ 26 180,54 €

70 2520-
005886

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΦΑΙΝΥΛΚΕΤΟΝΟΥΡ
ΙΩΝ (Μ/Γ)

ΔΕΙΓΜΑ ΜΠΛΟΚ Α4 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ           ΤΩΝ 

100 ΦΥΛΛΩΝ  

ΜΠΛΟΚ 1 9,93 €

71 2520-
0006016

ΒΙΒΛΙΟ TEST PAP 
ME ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΟ 

ΕΞΩΦΥΛΛΟ Α4

ΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟ 100 ΦΥΛΛΩΝ  
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 20Χ30 cm 
ΚΑΘΕΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΦΥΛΛΑΔΑ 2 13,89 €

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ  Χ/ΟΥ

Κωδικός 
Νοσοκο
μείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
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72 2520-
0005977

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΓΧΕΙΡΗΣΗΣ

                                                                                                                                           
ΔΕΙΓΜΑ

ΜΠΛΟΚ                                                                
ΤΩΝ 50 ΦΥΛΛΩΝ 

ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΧΗΜΙΚΟ

ΜΠΛΟΚ 50 119,97 €

73 2520-
0005851

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΤΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ  ΜΠΛΟΚ  ΤΩΝ 50 
ΦΥΛΛΩΝ                                               

( Α4 ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ   
ΕΚΤΥΠΩΣΗ)             

ΜΠΛΟΚ 50 62,00 €

74 2520-
0006017

ΦΟΡΜΑ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΜΠΛΟΚ Α4 50 
ΦΥΛΛΩΝ 

ΜΠΛΟΚ 10 1,59 €

75 2520-
0006018

ΦΟΡΜΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΜΠΛΟΚ Α4 50 
ΦΥΛΛΩΝ 

ΜΠΛΟΚ 10 1,59 €

76 2520-
0005863

ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ                                                       
ΙΑΤΡΟΥ ΠΟΥ 
ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΕ ΤΗΝ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗ

                                                                                                                                           
ΔΕΙΓΜΑ

ΜΠΛΟΚ 100 ΦΥΛΛΩΝ  
ΑΠΛΟΤΥΠΟ

ΜΠΛΟΚ 20 23,56 €

77 2520-
0005887

ΦΥΛΛΟ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & 
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

                                                                                                                                           
ΔΕΙΓΜΑ

Α4 ΜΠΛΟΚ  ΤΩΝ 50 
ΦΥΛΛΩΝ  ΑΠΛΟΤΥΠΟ                                               

ΦΥΛΛΑ 20 19,84 €

78 2520-
0005888

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 

                                                                                                                                           
ΔΕΙΓΜΑ

Α4 ΜΠΛΟΚ  ΤΩΝ 50 
ΦΥΛΛΩΝ     

ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ      
ΧΗΜΙΚΟ                                           

ΜΠΛΟΚ 30 44,64 €

79 2520-
0006000

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΥΛΙΚΩΝ, ΜΠΛΟΚ 

ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ 
150ΦΥΛΛΩΝ

ΔΕΙΓΜΑ Α4 ΜΠΛΟΚ ΤΩΝ 50 
ΦΥΛΛΩΝ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ 

ΧΗΜΙΚΟ

ΜΠΛΟΚ 30 119,04 €

80 2520-
0005890

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ 
/ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ

                                                                                                                                           
ΔΕΙΓΜΑ

Α4 ΜΠΛΟΚ  ΤΩΝ 50 
ΦΥΛΛΩΝ     ΑΠΛΑ                                                     

ΜΠΛΟΚ 10 31,00 €

81 2520-
0005891

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ  
/ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΟΥΡΟΛΟΓΟΥ

                                                                                                                                           
ΔΕΙΓΜΑ

Α4 ΜΠΛΟΚ  ΤΩΝ 50 
ΦΥΛΛΩΝ     ΑΠΛΑ                                                     

ΜΠΛΟΚ 10 31,00 €

82 2520-
0005912

ΒΙΒΛΙΟ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟ 200 ΦΥΛΛΩΝ 
40Χ30cm

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 223,20 €

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ   ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ

83 2520-
0006031

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΔΕΙΓΜΑ ΜΠΛΟΚ 50 ΦΥΛΛΩΝ 
ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ 
ΟΨΗΣ

ΜΠΛΟΚ 10 62,00 €

84 2520-
0005893

ΦΥΛΛΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
ΑΣΘΕΝΟΥΣ                  
( Ορθοπεδικής 
Κλινικής)

ΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ 200 ΓΡ. Α3 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ 200 99,20 €

85 2520-
0005852

ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

ΔΕΙΓΜΑ Α4 ΜΠΛΟΚ  ΤΩΝ 50 
ΦΥΛΛΩΝ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ                                                         

ΜΠΛΟΚ 50 173,60 €
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86 2520-
0006019

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ/ΒΕΒ
ΑΙΩΣΗ 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ

                                                                                                                                           
ΔΕΙΓΜΑ

Α4 ΜΠΛΟΚ  ΤΩΝ 50 
ΦΥΛΛΩΝ     ΑΠΛΑ                                                     

ΜΠΛΟΚ 10 14,88 €

87 2520-
0006032

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ 
ΓΙΑ  ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΑΛΛΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  
(ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ)

ΔΕΙΓΜΑ Α4  ΜΠΛΟΚ ΤΩΝ 100 
ΦΥΛΛΩΝ ΔΙΠΛΗΣ 
ΟΨΗΣ ΑΠΛΟΤΥΠΑ

ΜΠΛΟΚ 12 74,40 €

88 2520-
0006033

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ 
ΓΙΑ  ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΑΛΛΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  
(ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ)

ΔΕΙΓΜΑ Α4  ΜΠΛΟΚ ΤΩΝ 100 
ΦΥΛΛΩΝ ΔΙΠΛΗΣ 
ΟΨΗΣ ΑΠΛΟΤΥΠΑ

ΜΠΛΟΚ 12 74,40 €

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ   ΤΕΠ

Κωδικός 
Νοσοκο
μείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣ/ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

89 2520-
0005892

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ Κ.Ε.Κ. ΔΕΙΓΜΑ ΜΠΛΟΚ ΤΩΝ 100 
ΦΥΛΛΩΝ ΜΟΝΑ  

ΚΟΛΛΗΤΑ

ΜΠΛΟΚ 50 74,40 €

90 2520-
0005928

ΒΙΒΛΙΑ 
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟ
ΜΙΚΟΥ & 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  
100 ΓΡ.

ΔΕΙΓΜΑ ΠΑΝΟΔΕΤΑ ΤΩΝ  200 
ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
:35Χ35

ΤΕΜΑΧΙΟ 6 215,76 €

91 2520-
0005943

ΦΑΚΕΛΟΙ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  37Χ48

ΔΕΙΓΜΑ ΧΑΡΤΟΝΙ 280 ΓΡ. 
ΚΟΥΣΕ ΛΕΥΚΟ/ΓΚΡΙ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 8000 1.170,56 €

92 2520-
0005857

ΕΝΤΥΠΟ 
ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ 
ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΚΤΟΣ 
ΝΟΜΟΥ

ΔΕΙΓΜΑ ΜΠΛΟΚ ΤΩΝ 50 
ΦΥΛΛΩΝ  ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ 

ΧΗΜΙΚΟ

ΜΠΛΟΚ 67 265,86 €

93 2520-
0005976

 ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΡΙΟ                            
( Εντός 
Νοσοκομείου)

ΔΕΙΓΜΑ   ΜΠΛΟΚ ΤΩΝ 50 
ΦΥΛΛΩΝ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ 

ΧΗΜΙΚΟ
(ΥΨ.25,00 Χ  ΠΛ.16,00)

ΜΠΛΟΚ 17 45,17 €

94 2520-
0006020

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΔΕΙΓΜΑ ΜΠΛΟΚ                                                                
ΤΩΝ 50 ΦΥΛΛΩΝ 

ΜΟΝΑ

ΜΠΛΟΚ 7 7,38 €

95 2520-
0005860

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ- 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΤΕΠ

ΔΕΙΓΜΑ ΜΠΛΟΚ                                                                
ΤΩΝ 50 ΦΥΛΛΩΝ 

ΜΟΝΑ

ΜΠΛΟΚ 1000 620,00 €

96 2520-
0006034

ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΟΔΟΥ 
ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 9Χ5 cm 
ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ 10.000 620,00 €

97 2520-
0005849

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΔΩΝ 
ΑΣΘΕΝΗ

ΔΕΙΓΜΑ ΜΠΛΟΚ ΤΩΝ 100 
ΦΥΛΛΩΝ ΜΟΝΑ

ΜΠΛΟΚ 20 23,14 €

98 2520-
0005965

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΛΛΗΣ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΔΕΙΓΜΑ Α4  ΜΠΛΟΚ  ΠΑΝΩ 
ΚΟΛΗΣΗ ΤΩΝ 100 

ΦΥΛΛΩΝ  ΑΠΛΟΤΥΠΑ

ΜΠΛΟΚ 36 133,92 €

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Κωδικός 
Νοσοκο
μείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
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99 2520-
0006021

ΚΑΡΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΨΥΧΙΚΗς ΥΓΕΙΑΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΡΤΑ Α4 ΔΙΠΛΗΣ 
ΟΨΗΣ ΝΑ ΔΙΠΛΩΝΕΙ 

ΣΤΗ ΜΕΣΗ 

ΚΑΡΤΕΣ 100 124,00 €

100 2520-
0006022

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΡΑΜΜΕΝΟ 
ΦΥΛΛΑΔΙΟ                  11 
ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΓΕΘΟΣ Α4

ΦΥΛΛΑΔΙΟ 200 223,20 €

101 2520-
0005790

ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ 
ΡΑΝΤΕΒΟΥ 
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ :                   
10 Χ 6

ΤΕΜΑΧΙΟ 500 32,55 €

102 2520-
0005974

ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ

ΔΕΙΓΜΑ ΜΠΛΟΚ ΤΩΝ 50 
ΦΥΛΛΩΝ   ΜΟΝΟ  

ΜΠΛΟΚ 100 124,00 €

103 2520-
0005862

ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ  
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ                             

ΔΕΙΓΜΑ ΜΠΛΟΚ ΤΩΝ 50 
ΦΥΛΛΩΝ   ΜΟΝΑ  

ΜΠΛΟΚ 100 99,20 €

104 2520-
0005902

ΑΤΟΜΙΚΟ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ Π/Ψ

ΔΕΙΓΜΑ  ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ                 
ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ 

ΚΑΡΤΕΛΑ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 300 24,55 €

105 2520-
0006023

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
ΑΝΑΦΟΡΑ

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΡΑΜΜΕΝΟ Α4 
ΤΡΙΦΥΛΛΟ  ΔΙΠΛΗΣ 

ΟΨΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ 50 2,36 €

106 2520-
0006024

ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ  
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ                        

ΔΕΙΓΜΑ ΜΠΛΟΚ ΤΩΝ 50 
ΦΥΛΛΩΝ   ΜΟΝΑ  

ΜΠΛΟΚ 50 49,60 €

107 2520-
0005864

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ

ΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ  ΣΕ 
ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 

(ΣΥΡΑΜΜΕΝΟ 
ΦΥΛΑΔΙΟ)

ΤΕΜΑΧΙΑ 500 558,00 €

108 2520-
0006036

ΕΝΤΥΠΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΜΠΛΟΚ 50 ΦΥΛΛΩΝ  
Α4 ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

ΜΠΛΟΚ 140 190,96 €

109 2520-
0005918

ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟ
Υ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ 

ΔΕΙΓΜΑ ΜΠΛΟΚ 50Φ 
ΑΠΛΟΤΥΠΟ

ΜΠΛΟΚ 5 20,03 €

110 2520-
0005946

ΕΝΤΥΠΟ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

ΔΕΙΓΜΑ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙ 12Χ21 
ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ   ΜΠΛΟΚ 

ΤΩΝ 50 ΦΥΛΛΩΝ

ΜΠΛΟΚ 50 620,00 €

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ  
Κωδικός 
Νοσοκο
μείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

111 2520-
0005948

ΕΝΤΥΠΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚΟΥΣΙΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

20Χ20 
ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ

ΔΕΙΓΜΑ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙ 20Χ20 
ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ   ΜΠΛΟΚ 

ΤΩΝ 50 ΦΥΛΛΩΝ

ΜΠΛΟΚ 80 198,40 €

112 2520-
0005978

ΒΙΒΛΙΟ 
ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΔΕΙΓΜΑ  (100  ΦΥΛΛΩΝ) 
ΧΟΝΤΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΜΠΛΟΚ 15 353,40 €
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113 2520-
0005906

ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΕΑΥΜ ΠΡΟΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΔΕΙΓΜΑ ΜΠΛΟΚ Α4  
ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ 

ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟ 
ΛΕΥΚΟ-ΡΟΖ-ΚΙΤΡΙΝΟ

ΜΠΛΟΚ 60 409,20 €

114 2520-
0005913

ΕΝΤΥΠΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΜΠΛΟΚ 
ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ

ΔΕΙΓΜΑ ΜΠΛΟΚ 20Χ10 CM 
ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΛΕΥΚΟ -

ΚΙΤΡΙΝΟ

ΜΠΛΟΚ 90 446,40 €

115 2520-
0005831

ΒΙΒΛΙΟ 
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ  ΜΕ 

ΓΡΑΜΜΕΣ

ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤ

ΑΙ 
ΔΕΙΓΜΑ

ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΤΩΝ 200 ΦΥΛΛΩΝ & 
ΧΟΝΤΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ 24 166,66 €

ΣΥΝΟΛΟ 19.000,00 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Υπόδειγμα  Οικονομικής Προσφοράς
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προς το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν. Μ. Άργους 

οδός:  Κορίνθου 191 – Άργος - Τ.Κ. 21231 Άργος

                                                                                        ΥΠΟΨΙΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Για το   Διαγωνισμό  με Αριθ. Διακ……./2020

για την Προμήθεια : « ΕΝΤΥΠΩΝ  » 

Με την ένδειξη « Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία »  

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισμός) 
……………………………………………….………… με έδρα ……………………………..(πόλη) του νομού 
………………………….………………, οδός……….……………………………………..………αριθ.……..….. Τ.Κ.……………

Τηλέφωνα επικοινωνίας:…………………………….….………………………………………….

Φαξ:…………………………….……………………………Email: …..…………………………………………..

αποδεχόμενος όλους τους όρους του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια  « ΕΝΤΥΠΩΝ   », 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ……./2020  Διακήρυξη   του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας – Ν. Μ. Άργους , 
παρακαλώ όπως κάνετε αποδεκτή την αίτησή μου για συμμετοχή στον  Διαγωνισμό.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  28 / 12 / 2020  & ώρα: 10:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:     28 / 12/ 2020   & ώρα: 11:00 π.μ.

Ημερομηνία  : ………-…….-2020 

           (Υπογραφή – Σφραγίδα)

* Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. 
Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το 
στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό 
εκπροσώπησης.
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