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3/6/2015

FAX 2107240044

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.22/2014
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

Το Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός έχοντας υπόψη:
1 Την αρ.πρωτ.1693/27-3-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία
εγκρίθηκε η επαναπροκήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού με νέες τεχνικές προδιαγραφές
2.Την κείμενη σχετική νομοθεσία

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
1. ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ προϋπολογισμού 22.000€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.σε βάρος του ΚΑΕ 1311 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ.
Γίνονται δεκτές προσφορές και για το σύνολο της προμήθειας ή και για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα
είδη.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη 16/06/2015 και ώρα 12.30μμ στο χώρο του Γρ. Προμηθειών του
ος
Νοσοκομείου (Ίωνος Δραγούμη 5, 1 όροφος), ενώπιον αρμόδιας επιτροπής που έχει ορισθεί γι’ αυτό το
σκοπό. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου και η λήξη κατάθεσής τους
είναι στις 15/06/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00μμ.
Η αποσφράγιση των προσφορών(τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χώρο.
Οι προσφορές θα κατατεθούν σε δύο αντίτυπα (τεχνικές και οικονομικές και υπεύθυνη δήλωση) σε
ξεχωριστό φάκελο, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο.
Ισχύς προσφοράς τρεις μήνες.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να αναγράφουν οπωσδήποτε επί ποινή απορρίψεως τον αύξοντα και τον
κωδικό αριθμό είδους, τόσο στην τεχνική όσο και στην οικονομική προσφορά, όπως ακριβώς αυτός
καθορίζεται στη διακήρυξη.

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει επί ποινή
αποκλεισμού, όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο γενικός αυτός κυρίως φάκελος θα
αναφέρει τα πιο κάτω στοιχεία:
-Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
-Τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας
-Τον αρ. της διακήρυξης.
-Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
-Τα στοιχεία του αποστολέα(επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και e-mail).
Ο φάκελος αυτός περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους φακέλους, δηλαδή:
Α. «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει:
Υπεύθυνη δήλωση εις διπλούν της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει στην
οποία θα
-Αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού
-Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με
αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
-Δηλώνεται ότι δεν τελούν σε πτώχευση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
-Δηλώνεται ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι
-Δηλώνεται είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών του υποχρεώσεων όσο και των
υποχρεώσεών του εν γένει προς το Δημόσιο τομέα.
-Δηλώνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης
Β. «Φάκελο Τεχνικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει:
Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα
διακήρυξη, σε έντυπη μορφή εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα
Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς.
Γ. «Φάκελο Οικονομικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει:
1. Τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης,
εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα.
2. Αναλυτικό πίνακα σύγκρισης των τιμών των οικονομικών προσφορών σας με τις τιμές και τους
αντίστοιχους κωδικούς του παρατηρητηρίου –www.epromy.gr- όπως αυτές είναι καταγραμμένες κατά την
τελευταία ημέρα υποβολής των οικονομικών προσφορών σας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα είδη
της προσφοράς σας στο παρατηρητήριο τιμών, θα το δηλώσετε με υπεύθυνη δήλωση.
Τιμές που θα υπερβαίνουν το παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ, θα απορρίπτονται.
3. Οι τιμές που θα δοθούν για το κάθε είδος είναι δεσμευτικές καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης και θα
δοθούν απαραίτητα ανά τεμάχιο.
Χωριστά θα αναφέρεται και ο ΦΠΑ.

Όλοι οι επί μέρους φάκελοι θα πρέπει να φέρουν τις ανωτέρω ενδείξεις με μόνη διαφορά αντί της ένδειξης
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να αναγράφουν το είδος του επί μέρους φακέλου («ΦΑΚΕΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ή «ΦΑΚΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»).
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά
έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες,
διορθώσεις κλπ.
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες, για τη δήλωση
τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα,
συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας τους.
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Δ. Κατάθεση δειγμάτων
Επί ποινή απόρριψης, η κατάθεση δειγμάτων εις διπλούν των προσφερόμενων ειδών είναι υποχρεωτική.
Τα δείγματα θα πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που να αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του
προμηθευτή, καθώς και τον αύξοντα και τον κωδικό αριθμό είδους όπως ορίζεται στη διακήρυξη.
Σε περίπτωση που χρειαστούν και άλλα δείγματα από την Υπηρεσία, θα πρέπει να προσκομιστούν
προκειμένου να γίνει αξιολόγηση.
4.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος με δικαίωμα δίμηνης παράτασης εκ μέρους της
Υπηρεσίας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του προμηθευτή, με τους ίδιους όρους και τις τιμές της
κατακύρωσης.
Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός , η σύμβαση θα διακοπεί.
5.ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως εξής:
ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% επί του πληρ.ποσού
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4% επί του πληρ.ποσού
ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10% επί της συνολικής
καθαρής αξίας
ΧΑΡΤ/ΜΟ 3% επί ΕΑΑΔΗΣ
ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επι κρατ.ΧΑΡΤ/ΜΟΥ

6.Χρόνος παράδοσης έως 5 ημέρες από την παραγγελία. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά
μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης στις αποθήκες του Νοσοκομείου με μεταφορικό μέσο και
δαπάνη του χορηγητή και θα έχει την ευθύνη της παράδοσής τους. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα
διενεργείται από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί από τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου.

7. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται ενώ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης απαιτείται, το
ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/95 και 118/07 και 4281/2014 περί
προμηθειών.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

272-23801

ΡΑΜΜΑΤΑ NYLON 0/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ
ΚΟΠΤΟΥΣΑ 39 ΧΙΛ.

ΤΕΜ

118

2

212-00601

ΡΑΜΜΑΤΑ NYLON 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ
ΚΟΠΤΟΥΣΑ 39 ΧΙΛ.

TEM

450

3

212-00601

ΡΑΜΜΑΤΑ NYLON 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ
ΚΟΠΤΟΥΣΑ 30 ΧΙΛ.

ΤΕΜ

360

4

212-00601

ΡΑΜΜΑΤΑ NYLON 2/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ
ΚΟΠΤΟΥΣΑ 24 ΧΙΛ.

ΤΕΜ

90

5

212-0701

ΡΑΜΜΑΤΑ NYLON 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ
ΚΟΠΤΟΥΣΑ 19 ΧΙΛ.

ΤΕΜ

1.100

212-0701

ΡΑΜΜΑΤΑ NYLON 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ
ΚΟΠΤΟΥΣΑ 24 ΧΙΛ.

ΤΕΜ

2.000

212-00801

ΡΑΜΜΑΤΑ NYLON 4/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ
ΚΟΠΤΟΥΣΑ 16 ΧΙΛ.

ΤΕΜ

1.300

6
7
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212-00801

ΡΑΜΜΑΤΑ NYLON 4/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ
ΚΟΠΤΟΥΣΑ 19 ΧΙΛ.

ΤΕΜ

1.800

9

212-00801

ΡΑΜΜΑΤΑ NYLON 4/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ
ΚΟΠΤΟΥΣΑ 24 ΧΙΛ.

ΤΕΜ

1.020

10

212-00901

ΡΑΜΜΑΤΑ NYLON 5/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ
ΚΟΠΤΟΥΣΑ 16 ΧΙΛ.

ΤΕΜ

1400

11

212-00901

ΡΑΜΜΑΤΑ NYLON 5/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ
ΚΟΠΤΟΥΣΑ 19 ΧΙΛ.

ΤΕΜ

1.000

12

212-01001

ΡΑΜΜΑΤΑ NYLON 5/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ
ΔΙΠΛΗ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 16 ΧΙΛ.

ΤΕΜ

12

13

212-01001

ΡΑΜΜΑΤΑ NYLON 5/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ
ΔΙΠΛΗ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 36 ΧΙΛ.

ΤΕΜ

12

14

212-01001

ΡΑΜΜΑΤΑ NYLON 6/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ
ΚΟΠΤΟΥΣΑ 16 ΧΙΛ.

ΤΕΜ

328

15

212-02701

ΡΑΜΜΑΤΑ NYLON 1/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ
ΚΟΠΤΟΥΣΑ 39 ΧΙΛ

ΤΕΜ

72

16

212-01501

ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΩΤΑ 2/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 24 ΧΙΛ.

ΤΕΜ

340

17

212-01501

ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΩΤΑ 2/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 30 ΧΙΛ.

ΤΕΜ

595

18

212-01501

ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΩΤΑ 2/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 35 ΧΙΛ.

ΤΕΜ

340

19

212-01601

ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΩΤΑ 5/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 19 ΧΙΛ

ΤΕΜ

50

20

212-01701

ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΩΤΑ 4/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 16 ΧΙΛ Χ 75CM

ΤΕΜ

50

212-01701

ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΩΤΑ 4/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 19 ΧΙΛ

ΤΕΜ

50

212-01701

ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΩΤΑ 4/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 24 ΧΙΛ

ΤΕΜ

50

23

212-01801

ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΩΤΑ 3/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 24 ΧΙΛ

ΤΕΜ

540

24

212-01801

ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΩΤΑ 3/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 30 ΧΙΛ

ΤΕΜ

270

212-01901

ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 2/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 30 ΧΙΛ
(ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ)

ΤΕΜ

74

212-01901

ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 2/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 30 ΧΙΛ
(ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ)

ΤΕΜ

100

212-01901

ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 2/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 24 ΧΙΛ
(ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ)

ΤΕΜ

388

212-01901

ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 2/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 24 ΧΙΛ
(ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ)

ΤΕΜ

88

212-01901

ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 2/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 36 ΧΙΛ
(ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ)

ΤΕΜ

74

212-01901

ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 2/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 36 ΧΙΛ
(ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ)

ΤΕΜ

74

212-02001

ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 3/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 19 ΧΙΛ
(ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ)

ΤΕΜ

562

212-02001

ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 3/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 19 ΧΙΛ
(ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ)

ΤΕΜ

700
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33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

212-02001

ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 3/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 24 ΧΙΛ
(ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ)

ΤΕΜ

600

212-02001

ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 3/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 24 ΧΙΛ
(ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ)

ΤΕΜ

562

212-02001

ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 3/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 30 ΧΙΛ
(ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ)

ΤΕΜ

360

212-02101

ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 4/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 16 ΧΙΛ
(ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ)

ΤΕΜ

600

212-02101

ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 4/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 16 ΧΙΛ
(ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ)

ΤΕΜ

472

212-02101

ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 4/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 19 ΧΙΛ
(ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ)

ΤΕΜ

832

212-02101

ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 4/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 19 ΧΙΛ
(ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ)

ΤΕΜ

472

212-02101

ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 4/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 24 ΧΙΛ
(ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ)

ΤΕΜ

585

212-02101

ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 4/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 24 ΧΙΛ
(ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ)

ΤΕΜ

180

212-02201

ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 5/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 16 ΧΙΛ
(ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ)

ΤΕΜ

262

212-02201

ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 5/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 16 ΧΙΛ
(ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ)

ΤΕΜ

92

212-02201

ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 5/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 19 ΧΙΛ
(ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ)

ΤΕΜ

92

212-02201

ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 5/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 19 ΧΙΛ
(ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ)

ΤΕΜ

92

212-05501

ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 0/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 36ΧΙΛ
(ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ)

ΤΕΜ

50

212-05501

ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 0/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ 36 ΧΙΛ
(ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ)

ΤΕΜ

50

212-02201

ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 5/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ
(ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ) 30 ΧΙΛ

ΤΕΜ

400

ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 6/0 ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΚΟΠΤΟΥΣΑ
(ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ) 19 ΧΙΛ

ΤΕΜ

270

212-21301

ΡΑΜΜΑΤΑ PGA 6/0
ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ 75 cm 14mm ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ
ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΤΕΜ

48

212-21301

ΡΑΜΜΑΤΑ PGA 5/0
ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ 75 cm 16mm
ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ
ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΤΕΜ

192

212-02801

5
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52

53

212-21301

ΡΑΜΜΑΤΑ PGA 4/0
ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ 75 cm 19mm ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ
ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΤΕΜ

36

212-21301

ΡΑΜΜΑΤΑ PGA 4/0
ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ 75 cm 16mm ΜΕ
ΒΕΛΟΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ
ΚΟΠΤΟΥΣΑ 3/8 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΤΕΜ

36

Ι . ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Τα προσφερόμενα ράμματα κάθε τύπου πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο
οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη
τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία απoδεικvύει την συμμόρφωσή τους με τις
απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών
προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09)
2. Τα προσφερόμενα ράμματα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των σχετικών
μονογραφιών της ισχύουσας έκδοσης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας.
3. Κάθε προσφερόμενο προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες εκείνες, που είναι
αναγκαίες για την χρησιμοποίησή του με πλήρη ασφάλεια και την αναγνώριση του
κατασκευαστή. Οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται με τους τρόπους που ορίζονται από
την παρ. 13 του παραρτήματος Ι της υπ’ αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 (ΦΕΚ 2198/ Β/02-1009).
4. Στην επιφάνεια του τελικού περιέκτη όλων των προσφερομένων ραμμάτων πρέπει να
αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α) Ο κωδικός καταλόγου που χρησιμοποιείται από τον κατασκευαστή.
β) Η χημική σύσταση του υλικού κατασκευής του νήματος.
γ) Η χημική σύσταση του υλικού το οποίο ενδεχομένως χρησιμοποιείται για την επικάλυψη
του νήματος.
δ) Η κατασκευαστική δομή (πλεκτό πολύκλωνο περιελιγμένο πολύκλωνο, μονόκλωνο
κ.ο.κ.) και το χρώμα του νήματος.
ε) Η διάμετρος και το μήκος του νήματος στο μετρικό σύστημα.
στ) Το μήκος της βελόνης στο μετρικό σύστημα, ο τύπος της διατομής της καθώς και ο
βαθμός κάμψης της βελόνης σε μοίρες ή σε κλάσμα περιφέρειας κύκλου.
ζ) Η ένδειξη «στείρο», η μέθοδος αποστείρωσης, ο αριθμός της κατασκευαστικής
παρτίδας, η οριακή ημερομηνία ασφαλούς χρήσης εκφρασμένη σε έτος και μήνα και
η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνο χρήση, (σημ. τα στοιχεία αυτά
μπορεί να παρέχονται και με την χρήση των ειδικών συμβόλων που προβλέπονται
στις σχετικές οδηγίες).
5. Το μήκος των προσφερομένων ατραυματικών ραμμάτων, (ράμματα με προσαρμοσμένη
βελόνη) μπορεί να είναι έως και 10% μικρότερο από το ζητούμενο μήκος της διακήρυξης.
Ατραυματικά ράμματα με μήκος μεγαλύτερο από το ζητούμενο θεωρούνται ως
συμμορφούμενα και δεν απορρίπτονται.
6. Το μήκος των προσφερομένων βελονών μπορεί να είναι έως 1 χιλ μικρότερο ή μεγαλύτερο
για βελόνες μικρότερες ή ίσες των 16 χιλ και έως 2 χιλ μικρότερο ή μεγαλύτερο για βελόνες
μεγαλύτερες των 16 χιλ.
7. Στα προσφερόμενα ατραυματικά ράμματα, (ράμματα με βελόνη), οι βελόνες πρέπει να είναι
τρυπανισμένου οπισθίου άκρου, (βελόνες στις οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται
με είσοδό του σε οπή στο οπίσθιο τμήμα της βελόνης και μηχανική σύσφιξη). Ατραυματικά
ράμματα με βελόνες που διαθέτουν οπίσθιο άκρο ανοικτού τύπου, (βελόνες στις οποίες η
συγκράτηση του νήματος γίνεται με εγκλωβισμό εντός αναδιπλούμενου πεπλατυσμένου
άκρου), δεν γίνονται αποδεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα.
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8. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη
για το γνήσιο της υπογραφής) στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των
ραμμάτων, τον τόπο εγκατάστασης του καθώς και τον τόπο της τελικής συσκευασίας.
9. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων η ημερομηνία παράδοσης των ραμμάτων δεν
θα πρέπει να απέχει περισσότερο από 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους.
η

10. Διευκρίνιση 1 : Ως τελικός περιέκτης νοείται το τελικό μέρος της συνολικής συσκευασίας του
χειρουργικού ράμματος το άνοιγμα του οποίου εκθέτει το ράμμα σε μη στείρο περιβάλλον
ή άλλως το μέρος εκείνο της συσκευασίας που δεν μπορεί να ανοιχθεί ή να καταστραφεί
με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την ταυτόχρονη απώλεια της στειρότητας του ράμματος.
η

11. Διευκρίνιση 2 : Η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται
παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των
προσφερομένων ραμμάτων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει
αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής
των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Προσφορές ραμμάτων που φέρουν επισημάνσεις πάσης
φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από
τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του
όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής
των παραδιδόμενων υλικών.
η

12. Διευκρίνιση 3 : Ο προσανατολισμός της κορυφής του τριγώνου των βελονών τριγωνικής
διατομής, (βελόνες δέρματος ή βελόνες κόπτουσες), δεν αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης.
Υπό την έννοια αυτή οι τριγωνικές βελόνες εσωτερικής και εξωτερικής κορυφής, (ή άλλως
βελόνες συμβατικώς κόπτουσες και βελόνες αναστρόφως κόπτουσες), θεωρούνται όμοιες
και κατατάσσονται σε μία ενιαία κατηγορία.
η

13. Διευκρίνιση 4 : Ο αριθμός ατραυματικών ραμμάτων, (ράμματα με βελόνη), ανά τελικό
περιέκτη δεν αποτελεί ουσιώδες κριτήριο αξιολόγησης και δε επιτρέπεται να συνιστά λόγο
ειδικής προτίμησης ή απόρριψης προσφορών. Για την οικονομική αξιολόγηση προσφορών
με διαφορετικό αριθμό ατραυματικών ραμμάτων ανά τελικό περιέκτη λαμβάνεται υπ’ όψη η
ανά ράμμα τιμή.
14. Διευκρίνιση 5η: Το χρώμα των χειρουργικών ραμμάτων δεν αξιολογείται και δεν αποτελεί
κριτήριο ειδικής προτίμησης ή απόρριψης, στα ατραυματικά, (ράμματα με προσαρμοσμένη
βελόνη).
15. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης δείγματα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως
προς τη στειρότητα και τη συμμόρφωσή τους με τη φαρμακοποιία. Τυχόν μη συμμόρφωση
θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.
16. Να κατατεθούν υποχρεωτικά, δύο δείγματα ανά κατηγορία ράμματος.
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Ι Ι. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
15PROC002820729
2015-06-03
Κατηγορίες
1: Συνθετικά απορροφήσιμα πολύκλωνα, μέσης απορρόφησης. (Πολύκλωνα συνθετικά
απορροφήσιμα ράμματα από πολυγλυκολικό οξύ ή πολυγλακτίνη ή παρόμοιο)
1Α: Να αποτελούνται από γλυκολίδη/λακτίδη. Να παρέχουν στήριξη ιστών διατηρώντας το 80% της
τάσεως τους για 14 ημέρες μετά την εμφύτευση και το 30% για τις 21 μέρες. Να απορροφούνται πλήρως
από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα
χάλυβα 440 και άνω ή άλλο ισοδύναμο με περιεκτικότητα 8-10% σε νικέλιο.
1Β: Ράμματα συνθετικά απορροφησιμα πολύκλωνα κανονικής απορρόφησης απο πολυγλακτινη ή
πολυγλυκολικό οξύ. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι από το ίδιο υλικό ώστε να μη φθείρεται κατά την
τοποθέτηση των κόμβων. Να παρέχουν στήριξη ιστών για 14 ημέρες μετά την εμφύτευση διατηρώντας το
75% της τάσεως τους. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε 56-72 ημέρες. Οι βελόνες να
αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 440 και άνω ή άλλο ισοδύναμο με περιεκτικότητα
νικελίου 8-10%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.
2. Συνθετικά απορροφήσιμα πολύκλωνα ταχείας απορρόφησης. (Πολύκλωνα συνθετικά
απορροφήσιμα ράμματα από πολυγλυκολικό οξύ ή πολυγλακτίνη ή παρόμοιο). Να παρέχουν στήριξη
ιστών για 5-7 περίπου ημέρες μετά την εμφύτευση διατηρώντας πλέον του 45% της τάσεως τους. Να
απορροφούνται πλήρως μετά από 5-6 εβδομάδες (35-45 ημέρες) περίπου.
Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 440 και άνω ή άλλο ισοδύναμο με
περιεκτικότητα νικελίου 8-10%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.
3. Πλεκτή μέταξα, με και χωρίς βελόνη. (Ράμματα πολύκλωνης πλεκτής και περιελιγμένης μέταξας με
και χωρίς βελόνες: Μη απορροφήσιμα πολύκλωνα ράμματα φυσικής μέταξας επικαλυμμένα ή
επενδεδυμένα με κατάλληλο υλικό, η σύσταση του οποίου σαφώς να περιγράφεται στην τεχνική
προσφορά, ώστε να προκαλούν τον ελάχιστο τραυματισμό στους ιστούς και να υφίστανται την λιγότερη
φθορά.
Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 440 και άνω ή άλλο ισοδύναμο με
περιεκτικότητα νικελίου 8-10%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.
4. Κατηγορία: Συνθετικό μη απορροφήσιμο πολυπροπυλένιο. (Μη απορροφήσιμα μονόκλωνα
ράμματα πολυπροπυλενίου ή συγγενούς χημικής ομάδος).
Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 440 και άνω ή άλλο ισοδύναμο με
περιεκτικότητα νικελίου 8-10%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.
5. Κατηγορία: Συνθετικό μη απορροφήσιμο μονόκλωνο πολυαμίδιο. (Μη απορροφήσιμα μονόκλωνα ή
πολύκλωνα ράμματα πολυαμιδίου ή συγγενούς χημικής ομάδος.
Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 440 και άνω ή άλλο ισοδύναμο με
περιεκτικότητα νικελίου 8-10%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.
6. Κατηγορία: Συνθετικά απορροφήσιμα μονόκλωνα ταχείας απορρόφησης. (Μονόκλωνα συνθετικά
απορροφήσιμα ράμματα από πολυγλυκολικό οξύ ή πολυγλακτίνη ή παρόμοιο. Να παρέχουν στήριξη ιστών
για 5-7 ημέρες μετά την εμφύτευση διατηρώντας πλέον του 50% της τάσεως τους. Να απορροφούνται
πλήρως μετά από 6-8 εβδομάδες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 440
και άνω ή άλλο ισοδύναμο με περιεκτικότητα νικελίου 8-10%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.
7. Κατηγορία: Συνθετικά απορροφήσιμα μονόκλωνα μέσης απορρόφησης. (Μονόκλωνα συνθετικά
απορροφήσιμα ράμματα από διάφορους τύπους πολυμερών του πολυγλυκολικού οξέος. Πολυγλακτίνη,
πολυγλυκολικό οξύ, πολυγλυκαπρόνη ή παρόμοιο). Να παρέχουν στήριξη ιστών για 7-14 περίπου ημέρες
μετά την εμφύτευση διατηρώντας τουλάχιστον το 60-80% της τάσεως τους. Να απορροφούνται πλήρως
από τον οργανισμό σε περίπου 90-120 ημέρες.
Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 440 και άνω ή άλλο ισοδύναμο με
περιεκτικότητα νικελίου 8-10%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.
8. Κατηγορία: Ράμματα ειδικά (τάσεως για ρήξη τραυμάτων)
9. Κατηγορία: Κερί οστών
ΙΙΙ. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
1. Στην προσφορά να γίνεται υποχρεωτική αναφορά στο σύστημα αξιοπιστίας που εφαρμόζει τόσο ο οίκος
κατασκευής (εργοστάσιο) για το προς προμήθεια είδος όσο και η προμηθεύτρια εταιρεία υπό μορφή
βεβαίωσης του οίκου ή πιστοποιητικού ή υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή στην οποία να βεβαιώνονται
ή να δηλώνονται τα παρακάτω:
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- Ότι το εργοστάσιο κατασκευής του υπό προμήθεια είδους καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία είναι
πιστοποιημένοι σύμφωνα με το ISO 13485/2012 ή ισοδύναμο.
2. Η χρήση των ραμμάτων να είναι δυνατή τουλάχιστον για τρία χρόνια από την ημερομηνία παραδόσεως
στο Νοσοκομείο, με ανάλογη διάρκεια χρόνου.
3. Διευκρινίζεται ότι στην παραπάνω βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση πρέπει κατά περίπτωση να φαίνεται:
3.1 Για πιστοποιημένο εργοστάσιο και προμηθεύτρια εταιρεία.
 Ο φορέας που πραγματοποίησε την πιστοποίηση.
 Η χρονολογία πιστοποίησης του εργοστασίου.
 Ο χρόνος λήξης της πιστοποίησης.
 Ο αριθμός της πιστοποίησης.
 Ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου του φορέα, που πραγματοποίησε την πιστοποίηση του
εργοστασίου, με την διεύθυνση του, τον αριθμό του τηλεφώνου και του FAX.
3.2 Για εργοστάσιο που βρίσκεται στην διαδικασία πιστοποίησης και προμηθεύτρια εταιρεία.
 Ο φορέας που πραγματοποιεί την πιστοποίηση.
 Το στάδιο της διαδικασίας στο οποίο βρίσκεται.
 Η χρονολογία έναρξης της πιστοποίησης.
 Το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου του φορέα, που πραγματοποιεί την πιστοποίηση του
εργοστασίου, με την διεύθυνση του, τον αριθμό του τηλέφωνο και του FAX.
IV. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Η συσκευασία των ραμμάτων να είναι διπλή. Δηλαδή το κάθε ράμμα να συσκευάζεται εντός
αποστειρωμένου φακελίσκου ο οποίος να εμπεριέχεται σε άλλον εξωτερικό για να υπάρχει προστασία
από οιοσδήποτε αιτιολογίας επιμόλυνση και καταστροφή της αποστείρωσης.
Εν γένει τα υλικά συσκευασίας να μην επηρεάζουν το περιεχόμενο, να παρέχουν προστασία από
εξωγενείς παράγοντες (υγρασία, σκόνη κτλ) και να εξασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά, καθώς και την
καλή συντήρηση του σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης.

V. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Σε περίπτωση που θα παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος εντός του ορίου ζωής του, η οποία
αποδεδειγμένα δεν οφείλεται σε κακή συντήρηση (γεγονός που θα αποδεικνύεται από την ποιότητα
του αντιδείγματος), ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλη την αλλοιωμένη
ποσότητα με νέας παραγωγής προϊόν της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας που θα πλήρη τους όρους
της παρούσης περιγραφής. Την υποχρέωση αυτή αναλαμβάνει με έγγραφη δήλωση του ο
προμηθευτής στην προσφορά του στο διαγωνισμό.
VI. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
1. Υποχρεώσεις προμηθευτή.
1.1 Υποβολή εγγράφων για αξιολόγηση
Κάθε προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει μαζί με την προσφορά του, τα παρακάτω έντυπα και
πιστοποιητικά:
1.1.1 Πλήρη περιγραφή του προς προμήθεια είδους μαζί με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει ακριβώς το είδος.
1.1.2 Γνήσιοι Εργοστασιακοί Κατάλογοι των ραμμάτων.
1.1.3 Έγγραφη δήλωση του προμηθευτή ή του κατασκευαστή ή του νόμιμου εκπρόσωπου αυτού, στην
οποία να δηλώνεται:
Α. Ο τρόπος αποστείρωσης ενός εκάστου είδους ράμματος.
Β. Ο χώρος αναγραφής της ημερομηνίας λήξης.
Γ. Ο αριθμός των τεμαχίων ανά μονάδα συσκευασίας.
Δ. Ότι το εργοστάσιο κατασκευής του υπό προμήθεια είδους και των επί μέρους συγκροτημάτων είναι
πιστοποιημένο ή βρίσκεται στο στάδιο της πιστοποίησης, σύμφωνα με τα στοιχεία που καθορίζονται
στην παράγραφο IV.
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Ε. Ο χρόνος προσκομίσεως και παράδοσης του εν λόγω είδους στον τόπο που θα υποδείξει η
υπηρεσία.
ΣΤ. Σύντομο ιστορικό του προμηθευτή και του κατασκευαστή (αν αυτός είναι άλλος), καθώς και
κατάλογο πελατών (Νοσοκομεία, Οργανισμοί, Εταιρείες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό) με πλήρη
στοιχεία (Διευθύνσεις, τηλέφωνα κτλ) που έχουν αγοράσει από τον εν λόγω προμηθευτή ή
κατασκευαστικό οίκο παρόμοια είδη.
Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης μπορεί κατά την κρίση της να ζητήσει από κάθε συμμετέχοντα
προμηθευτή έγγραφες διευκρινήσεις επί των αναγραφομένων στην προσφορά του, καθώς και
οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των
δυνατοτήτων του υπό προμήθεια είδους.
.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
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