ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
: Περιοχή Μεζούρλο, ΠΓΝΛ, Λάρισα
Ταχ. Κώδικας : 411 10
Πληροφορίες : Αθανάσιος Λιτσάκος
Τηλέφωνο
: 2410 685230
Fax
: 2410 617116
E-mail
: a.litsakos@ekab.gr

Λάρισα, 29 Ιουνίου 2020
Αρ.Πρωτ: 4068

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το ΕΚΑΒ - Παράρτημα Λάρισας, κατόπιν του υπ΄ αριθμ. ΑΕ 80/17-6-2020 Αιτήματος
προμήθειας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τα κάτωθι.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

“ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Επιτροπή

Διενέργειας

Διαγωνισμού

Προμήθειας

Υγειονομικού Υλικού, Οδός Υγείας Περιοχή Μεζούρλο,
Π.Γ.Ν.Λ., Λάρισα 411 10
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής. - Παράρτημα Α’
ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ημερομηνία:9/7/2020, ημέρα: Πέμπτη και ώρα:

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

14.30μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κτίριο ΕΚΑΒ Λάρισας Ημερομηνία: 10/7/2020, ημέρα:
Παρασκευή και ώρα: 11:00π.μ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Υγειονομικό Υλικό

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 250kg - 350,00 € + ΦΠΑ
ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ 4.000 ΤΕΜΑΧΙΑ - 200,00€ + ΦΠΑ
ΣΑΚΚΟΙ ΝΕΚΡΩΝ 60 ΤΕΜΑΧΙΑ - 840,00 € + ΦΠΑ
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ΓΑΖΕΣ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ (6plyX40 cm) 3.000 TEMAXIA
900,00 € + ΦΠΑ
ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (130Χ280) 3.500 ΤΕΜΑΧΙΑ 175,00
€ + ΦΠΑ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (200Χ350) 2.000 ΤΕΜΑΧΙΑ 200,00
€ + ΦΠΑ
ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (10Χ10) 4.000 ΤΕΜΑΧΙΑ
200,00€ + ΦΠΑ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ. Οι προμηθευτές δύναται να προσφέρουν

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΟΛΟ

οικονομικές

προσφορές

ανά

είδος,

υπό

την

προϋπόθεση ότι θα προσφέρονται για όλα τα τεμάχια.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΎΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 6 μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας
ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

διαγωνισμού.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Κ.Α.Ε.

1311 Η Δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αρχής.

Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

2376

ΑΔΑ

ΨΩΚΧΟΡ1Π-3ΓΧ

ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

20REQ006935368

CPV

33140000-3

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΟΣ 30 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ή
ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(>2.500,00€ +ΦΠΑ)

1. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ Λάρισας και των τομέων του.
2. 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
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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 τους
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.
3. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.1
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή2 για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.3

1

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς

συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω
συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
2

Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016

3

Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016.
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4.Περιεχόμενο Προσφορών.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα
ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)4. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται
από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία
έχει συνταχθεί το έγγραφο5.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το
έγγραφο6.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση
στην ελληνική.
Σε κάθε περίπτωση η Αρχή έχει την διακριτική ευχέρεια να ζητήσει την μετάφραση στην
ελληνική οποιουδήποτε ξενόγλωσσου εγγράφου από τα άνω, εντός ορισμένου διαστήματος,
με μέριμνα και δαπάνες του προσφέροντος.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

4

.Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-1061. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
5

.Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, , όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019.

6

.Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019.
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Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς:
α) Προσφορά – Προς Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Υγειονομικού Υλικού.
β) ΕΚΑΒ Παράρτημα Λάρισας- Περιοχή Μεζούρλο, ΠΓΝΛ, ΤΚ 41110
γ) ΑΕ 80/17-6-2020 - … (Περιγραφή του Είδους/Ειδών) που αφορά την προσφορά
δ) Καταληκτική ημερομηνία προσφορών: 9/7/2020 και ώρα 14.30μμ
ε) Στοιχεία του οικονομικού φορέα (Επωνυμία, Διεύθυνση, ΑΦΜ, Τηλ/Φαξ/Email)

Εντός του φακέλου οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά » (άρθρο 93 -94 ν. 4412)
ο οποίος θα περιέχει Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75) του εν λόγω οικονομικού
φορέα ότι πληροί τις προϋποθέσεις (Παράρτημα Γ’), καθώς και τα έγγραφα – δικαιολογητικά
που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ της παρούσης.
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», (άρθρο 95 ν.
4412) ο οποίος θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με την φόρμα
του Παραρτήματος Α’. Η τιμή του προς προμήθεια υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας
δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού ή της
παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο (εδάφιο α της παρ. 5 του άρθρου 95 του ν. 4412).
5. Γενικοί Όροι
•

•
•
•
•

Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη
ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Παράρτημα του
ΕΚΑΒ Λάρισας έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες,
χωρίς να αποσφραγιστούν.
Διευκρινίσεις γίνονται μόνο εγγράφως πριν τη λήξη της διαγωνιστικής διαδικασίας,
ήτοι μέχρι Δευτέρα 6/7/2020.
Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο
102 του ν.4412/2016
Αξιολόγηση των προσφορών(δικαιολογητικά-τεχνική και οικονομική προσφορά θα
γίνει σε μία συνεδρίαση, εκτός και εάν συντρέχουν άλλοι λόγοι.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής(Δ.Σ. ΕΚΑΒ), η οποία κοινοποιείται
στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το
άρθρο 127 του ν. 4412/16.
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•

•
•
•
•
•

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Οικονομική προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτεται
ως απαράδεκτη ενώ δεν επιτρέπονται οι αντιπροσφορές.
Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται σε
παρακράτηση φόρου εισοδήματος,
Παραλαβή των υλικών, χρόνος παραλαβής των υλικών, Απόρριψη συμβατικών υλικών
– αντικατάσταση, κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του 4412/2016
Οικονομική προσφορά που υπερβαίνει το ποσό των 2.500,00€ +ΦΠΑ στο σύνολο των
ειδών, θα υπογράφεται Σύμβαση και θα κατατεθούν δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Για τα είδη Γάζες Λαπαροτομίας και θήκες αποστείρωσης, δεν υπάρχουν τεχνικές
προδιαγραφές και θα κατατεθεί μόνο η υπεύθυνη δήλωση για τον φάκελο
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και και η οικονομική προσφορά
για τον φάκελο «Οικονομική Προσφορά»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημερομηνία:
Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
FAX:
Email:

ΠΡΟΣ: ΕΚΑΒ – Παράρτημα Λάρισας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το αίτημα προμήθειας με Αριθμό Εντολής 80/17-6-2020, για το
ΕΙΔΟΣ/ΕΙΔΗ (αναφέρεται το είδος/είδη) που θέλετε να καταθέσετε οικονομική προσφορά)
Σύμφωνα με το παραπάνω αίτημα προμήθειας και τη διακήρυξή του, σας προσφέρουμε την
παρακάτω οικονομική προσφορά

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ
ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ
ΣΑΚΚΟΙ ΝΕΚΡΩΝ
ΓΑΖΕΣ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ (6plyX40)
ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (130Χ280)
ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (200Χ350)
ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (10Χ10)

ΤΕΜΑΧΙΑ
250kg
4.000
60
3.000
3.500
2.000
4.000
Σύνολο
ΦΠΑ …..%
Τελική Τιμή

ΤΙΜΗ

Υπογραφή/Σφραγίδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Λευκός χαρτοβάμβακας
•

Να αποτελείται από 100% λευκό χημικό πολτό, με απαλή υφή και να είναι
κατάλληλος για νοσοκομειακή χρήση.

•

Τα φύλλα του χαρτοβάμβακα να είναι ομοιόμορφα, χωρίς τοπικά
αραιώματα και σχισίματα.

•

Να έχει βάρος 18 gr/m2 (ανοχή ±5%)

•

Να έχει αντοχή σε εφελκυσμό, βάσει του ISO 1924.

•

Να έχει διαστάσεις ανά φύλλο περίπου 55 Χ 40 cm

•

Να εμφανίζει απορροφητικότητα σύμφωνη με TAPPI-T432m-82

•

Να έχει τέφρα κατά ISO 2144

•

Το προς προμήθεια υλικό να είναι συσκευασμένο σε πακέτα των 5 kgr
έκαστο, προστατευμένα σε χαρτοκιβώτια, με τα φύλλα διπλωμένα μέσα σε
απαραβίαστη πλαστική συσκευασία

•

Τα υλικά συσκευασίας να μην επηρεάζουν το περιεχόμενο και να παρέχουν
προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν κατά την
μεταφορά

•

Στην συσκευασία να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: το εργοστάσιο
παραγωγής (επωνυμία και τόπος), το είδος του περιεχομένου και τη
σύστασή του, οι διαστάσεις των φύλλων και το καθαρό βάρος

•

Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες
κατά ISO 9001

•

Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

•

Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Νεφροειδές
•

Να είναι μιας χρήσεως

•

Να έχει ικανοποιητικό βάθος

•

Η μία πλευρά του να έχει κοίλωμα, έτσι ώστε να προσαρμόζεται εύκολα
στο πηγούνι του ασθενούς

•

Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες
κατά ISO 9001

•

Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

•

Να διατίθεται σε συσκευασία των πενήντα (50) τεμαχίων τουλάχιστον

Σάκος μεταφοράς νεκρών, ενηλίκων
•

Να είναι κατασκευασμένος από πλήρως αδιαφανές υλικό με μεγάλη
αντοχή σε σκίσιμο, τρύπημα και διαρροή.

•

Να φέρει εσωτερική επένδυση από πλαστικό για μεγαλύτερη
ανθεκτικότητα και ασφάλεια κατά την τοποθέτηση και μεταφορά.

•

Να είναι διαστάσεων 220 Χ 90 cm (± 10 cm και στις δύο διαστάσεις).

•

Να είναι μαλακός και εύκαμπτος για εύκολη χρήση

•

Να είναι μιας χρήσεως.

•

Να κλείνει με φερμουάρ και να φέρει χερούλια σε όλες τις πλευρές του.

•

Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες
κατά ISO 9001

•

Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

•

Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την
παράδοση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αποστειρωμένη γάζα
•

Να είναι κατασκευασμένη από 100% βαμβάκι

•

Να έχει διαστάσεις 10Χ10 cm και δώδεκα (12) αναδιπλώσεις για το
μέγεθος αυτό

•

Να αναγράφεται στην συσκευασία της, η ημερομηνία αποστείρωσης και
λήξης

•

Να έχει αρκετό αριθμό κλωστών/cm2 ώστε το βάρος της να είναι 15-16
gr/m2, και υψηλή απορροφητικότητα (ο χρόνος εμβάπτισης σε υγρό να
είναι 4-5 sec)

•

Να μην είναι αλκαλική και όξινη

•

Να είναι ελεύθερη από κόλλα και να μην έχει χρωστικές ουσίες

•

Οι υδατοδιαλυτές ουσίες να μην ξεπερνούν το 3,65% και οι διαλυτές σε
αιθέρα ουσίες το 0,5%

•

Η υγρασία της να είναι μικρότερη από 7%

•

Οι αναδιπλώσεις στα άκρα να είναι μεγάλες έτσι ώστε να μην υπάρχει
κίνδυνος να μείνουν ινίδια ή ξέφτια στο ανοιχτό τραύμα του ασθενούς

•

Η συσκευασία να είναι των δέκα (10) τεμαχίων ανά πακέτο

• Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
• Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες
κατά ISO 9001
• Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
• Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:

Οδό
ς:

Αριθ
:

ΤΚ:

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομεί
ου
(Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
1. Εις βάρος μου δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ.1)
Σελίδα 11 από 13

β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου (EE C 195 της 25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2)
γ) 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 δ)
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σχετικά με την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες

δραστηριότητες

και

την

χρηματοδότηση

της

τρομοκρατίας»

(ΕΕ

L

309/15/25.11.2005) τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/EK της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ L
214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσωματώνονται με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166) και αντικαθίστανται
οι σχετικές διατάξεις του ν.2331/1995 (Α΄ 173), όπως ισχύουν.
2. α) Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου.
β) Δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου
γ) Δεν έχω καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου,
σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει
αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή μου.
δ) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική μου ιδιότητα που αποδεδειγμένως
διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.
ε) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις 75 2016-06-27 διατάξεις της χώρας εγκατάστασής
μου ή του ελληνικού δικαίου.
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στ) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών,
σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου.
ζ) Δεν είμαι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχω παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
Είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό
ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει η δήλωσή μου.

Ημερομηνία:

…../…./20…..

Ο – Η Δηλών

(Υπογραφή)
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