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ΣΧΕΤ:

1.

α. Ν.4412/16
β. Φ.814/580/740946/Σ.900/27 Φεβ 20/ΓΕΣ/∆ΥΠΟΣΤΗ/4ο
Έχοντας υπόψη:

α.
Τις διατάξεις του ν. 4412/16 καθώς και την κείµενη νοµοθεσία µε τις
κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και
περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη.
β.
Το (β) σχετικό, µε το οποίο διατέθηκε πίστωση σε βάρος του Π/Υ
2020, στον ΕΦ: 1.011-202-00.000.00 και ΑΛΕ: 24-1.01-89.001, προς κάλυψη αναγκών
της 441 ΑΒΥΥ.
προκηρύσσουµε
συνοπτικό διαγωνισµό υπ’αριθ 02/2020, για την προµήθεια των υλικών «Αναλώσιµα
οδοντιατρικά υλικά, CPV: 33141800-8».
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε εφαρµογή του άρθρου 117 του ν.4412/16,
2.
που αναφέρεται στους συνοπτικούς διαγωνισµούς, µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).
3.

Η προµήθεια είναι διαιρετή κατ’ είδος.

4.
Η προϋπολογισθείσα αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα
έξι χιλιάδων ευρώ(36.000,00€) συµπεριλαµβανοµένων ΦΠΑ 13-24% και κρατήσεων
4,23068% υπέρ τρίτων.
5.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην έδρα της 441 ΑΒΥΥ / Γρ. Προµηθειών,
«Στρατόπεδο Επιάτρου Αποστολίδη», Πειραιώς 174, ΤΚ 17778, Ταύρος, Τηλ: & Fax
210 3451620.
6.
Η ηµεροµηνία διενέργειας – κατάθεσης των προσφορών του διαγωνισµού:
είναι η 8 Απριλίου 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.
7.
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜ∆ΗΣ). Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση &
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): http://www.army.gr.
8.
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης περιλαµβάνουν την
παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα «Α» έως «∆» Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος αυτής.
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9.
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται το αργότερο έξι
(6) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
10. Το ΓΕΣ/∆3 που κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τη δηµοσίευση της
υπόψη διακήρυξης το συντοµότερο δυνατόν στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, ώστε να
επιτευχθεί ο επιδιωκόµενος ανταγωνισµός.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΓΕΣ/∆3
Αποδέκτες για Πληροφορία
∆ΥΒ/∆ΥΓ
441 ΑΒΥΥ/ Γραφείο Προµηθειών – Φάκελος ∆ιαγωνισµού

Ακριβές αντίγραφο

Υπλγος (ΥΦ) Κλιάρη Κωνσταντίνα
Προϊστάµενος Γρ. Προµηθειών

Σχης (ΥΦ) Ευστράτιος Κιόρτσης
∆ιοικητής
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441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Φ. 600.16/2/947
Σ.238
Αθήνα, 19 Μαρ 20

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 02/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
«ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, CPV: 33141800-8»

Η 441 Αποθήκη Βάσεως Υγειονοµικού Υλικού
διακηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισµό υπ’ αριθ. 02/2020 για την προµήθεια των υλικών «Αναλώσιµα
οδοντιατρικά υλικά, CPV: 33141800-8»
Εκτιµώµενης αξίας 36.000,00 Ευρώ
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13-24 % και κρατήσεων 4,23068% υπέρ τρίτων),

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε:
α) τις διατάξεις του ν.4412/16 (Α’ 147) και
β) τους όρους της παρούσας
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Περιεχόµενα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
3
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4
Άρθρο 1ο : Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
4
Άρθρο 2ο : Χρηµατοδότηση της Σύµβασης
4
ο
Άρθρο 3 : Αντικείµενο της Σύµβασης – Προθεσµία Υλοποίησης
4
Άρθρο 4ο : Κριτήριο Ανάθεσης
4
ο
Άρθρο 5 : Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού - ∆ηµοσιότητα
5
Άρθρο 6ο : Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης
5
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6
Άρθρο 7ο : Έγγραφα της Σύµβασης
6
Άρθρο 8ο : Γλώσσα ∆ιαδικασίας
6
Άρθρο 9ο : ∆ικαίωµα συµµετοχής
6
Άρθρο 10ο : Λόγοι Αποκλεισµού
7
ο
Άρθρο 11 : Καταλληλότητα Άσκησης Επαγγελµατικής ∆ραστηριότητας
7
Άρθρο 12ο : Προκαταρκτική Απόδειξη κατά την Υποβολή Προσφορών
7
Άρθρο 13ο : Κατάρτιση και Περιεχόµενα Προσφορών
8
Άρθρο 14ο : Χρόνος Ισχύος Προσφορών
9
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10
Άρθρο 15ο : Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών
10
Άρθρο 16ο : Πρόσκληση Υποβολής ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης – ∆ικαιολογητικά
Κατακύρωσης
11
Άρθρο 17ο: Κατακύρωση – Σύναψη Σύµβασης
12
ο
Άρθρο 18 : Ενστάσεις
12
Άρθρο 19ο : Ματαίωση ∆ιαδικασίας
12
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
13
Άρθρο 20ο : Εκτέλεση Σύµβασης
13
Άρθρο 21ο : Τροποποίηση – Λύση Σύµβαση
13
Άρθρο 22ο : Πληρωµή
13
ο
Άρθρο 23 : Κήρυξη Οικονοµικού Φορέα Εκπτώτου -Κυρώσεις
14
Άρθρο 24ο : Χρόνος παράδοσης - Απόρριψη
14
Άρθρο 25Ο : Προσφυγές
15
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
15
«Α» Πίνακας των υπό Προµήθεια Υλικών
Α-1
«Β» Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕ∆–A–00317/ΕΚ∆ΟΣΗ 1η/13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017) Β-1
«Γ» Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)
Γ-1
«∆» Πίνακας ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου
∆-1
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και
τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και
ιδίως :
α.
Ν∆ 721/70 «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των Ε∆»
β.
Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις».
γ.
Ν. 3861/10 Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»
δ.
Ν. 3918/11 «Σύστηµα Προµηθειών Υγείας»
ε.
Ν. 4013/11 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»
στ. παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών
στις εµπορικές συναλλαγές»
ζ.
Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Φορολογία Εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα
εφαρµογής του Ν.4046/12, Ν.4093/12 και του Ν.4127/13 και άλλες διατάξεις
η.
Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του
άρθρου 1,
θ.
Ν. 4270/14 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Εποπτείας - ∆ηµόσιο
Λογιστικό και Άλλες ∆ιατάξεις»
ι.
Π∆ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια
έγγραφα και στοιχεία»
ια. Π∆ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»
ιβ. Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών»
ιγ. Π∆ 39/2017 «Κανονισµός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Ενώπιον
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»
ιδ. 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.
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 1ο : Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα αρχή:
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Ταχ.Κωδ.:
Τηλ.:
Telefax:
E-mail:
Πληροφορίες:

441 Αποθήκη Βάσεως Υγειονοµικού Υλικού /
Γραφείο Προµηθειών
Στρατόπεδο «Επτρου Αποστολίδη», Πειραιώς 174
17778
210 3451620
210 3451620
441abyy.promith@gmail.com
Υπλγός (ΥΦ) Κλιάρη Κωνσταντίνα

Άρθρο 2ο : Χρηµατοδότηση της Σύµβασης
Η
σύµβαση
χρηµατοδοτείται
από
τη
διατεθείσα
µε
τη
Φ.814/580/740946/Σ.900/27 Φεβ 20/ΓΕΣ/∆ΥΠΟΣΤΗ/4ο πίστωση σε βάρος του Π/Υ
2020, στον ΕΦ: 1.011-202-00.000.00 και ΑΛΕ: 24-1.01-89.001. Η προϋπολογισθείσα
δαπάνη της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 36.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ 13-24% και νόµιµων κρατήσεων 4,23068% υπέρ τρίτων. Τα είδη της προµήθειας
κατατάσσονται στον κώδικα κοινού λεξιλογίου δηµόσιων συµβάσεων (CPV):
33141800-8.
Άρθρο 3ο : Αντικείµενο της Σύµβασης – Προθεσµία Υλοποίησης
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά το συνοπτικό διαγωνισµό υπ’
1.
αριθ. 02/2020, για την προµήθεια των υλικών «Αναλώσιµα οδοντιατρικά υλικά, CPV:
33141800-8» όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα «Α». Οι τεχνικές
απαιτήσεις του αντικειµένου της σύµβασης περιγράφονται στο Παράρτηµα «Β» το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας διακήρυξης.
2.
Η Υπηρεσία επιθυµεί τα υλικά να παραδοθούν το συντοµότερο από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Ως τόπος παράδοσης των υλικών καθορίζεται
η 441 ΑΒΥΥ. Οι προµηθευτές να προσδιορίσουν και να δηλώσουν επακριβώς το
χρόνο σε ηµερολογιακές ηµέρες (όχι µήνες), που έχουν τη δυνατότητα να
παραδώσουν τα υλικά.
Άρθρο 4ο : Κριτήριο Ανάθεσης
1.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε εφαρµογή του άρθρου 117 ν.4412/16, που
αναφέρεται στους συνοπτικούς.Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά,
βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).
2.

Η προµήθεια είναι διαιρετή κατ’ είδος.

3.
Εάν οι προσφερόµενες τιµές είναι ισότιµες ο ανάδοχος επιλέγεται µε
κλήρωση µεταξύ αυτών που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές (άρθρο 90 του ν.4412/16).
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Άρθρο 5ο : Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού - ∆ηµοσιότητα
1.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην έδρα της 441 ΑΒΥΥ / Γρ. Προµηθειών,
οδός Πειραιώς 174, ΤΚ 17778, Ταύρος.
2.
Η καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται 8 Απριλίου
2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στον ιστότοπο
3.
http://et.diavgeia.gov.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜ∆ΗΣ).
4.
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση &
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): http://www.army.gr/.
Άρθρο 6ο : 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.
β.
∆εν 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
εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

την
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Άρθρο 7ο : Έγγραφα της Σύµβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης αποτελούνται από
την παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος αυτής, ήτοι:
α.

Παράρτηµα «Α»: Πίνακας των υπό Προµήθεια Υλικών

β.
Παράρτηµα «Β»: Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕ∆–A–00317/ΕΚ∆ΟΣΗ
1η/13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017)
γ.

Παράρτηµα «Γ»: Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)

δ.

Παράρτηµα«∆»: Πίνακας ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού

Αναδόχου
Άρθρο 8ο : Γλώσσα ∆ιαδικασίας
Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
1.
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επί τη βάση των απαιτήσεων –της
παρούσας διακήρυξης.
2.
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε
ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να
συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.
Άρθρο 9ο : ∆ικαίωµα συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης
1.
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 Σ∆Σ, 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 και δραστηριοποιούνται στον
τοµέα ανάπτυξης λογισµικού και διαθέτουν την αντίστοιχη εµπειρία.
2.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των
προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική
µορφή για την υποβολή προσφοράς.
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3.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων,
όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρων.
Άρθρο 10ο : Λόγοι Αποκλεισµού
1.
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης
σύµβασης (διαγωνισµό) προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο
πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα
από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι
από τους αναφερόµενους, στο άρθρο 73 του ν.4412/16, λόγους.
2.
Οικονοµικός φορέας που του έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική
απόφαση του άρθρου 74 του ν.4412/16, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης
Άρθρο 11ο : Καταλληλότητα Άσκησης Επαγγελµατικής ∆ραστηριότητας
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της
1.
παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα συναφή µε
το αντικείµενο της σύβασης.
2.
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι
εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. Στην
περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να
καλύπτεται από όλα τα µέλη της ένωσης.
3.
Οι οικονοµικοί φορείς που δεν είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα και έχουν
δικαίωµα συµµετοχής απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή
εµπορικά µητρώα στο κράτος εγκατάστασής τους.
Άρθρο 12ο : Προκαταρκτική Απόδειξη κατά την Υποβολή Προσφορών
1.
Κατά την υποβολή της προσφοράς τους, οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν
ως ∆ικαιολογητικό Συµµετοχής, το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης
(ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν.4412/16, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη
υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν.1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική
απόδειξη, προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή
τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α.
∆εν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 10 της
παρούσας (άρθρο 73 του ν.4412/16).
β.
Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί,
σύµφωνα µε το άρθρο 11 της παρούσας.
2.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να
ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά της
επόµενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
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Άρθρο 13ο : Κατάρτιση και Περιεχόµενα Προσφορών

1.
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση την τεχνική προδιαγραφή του
Παραρτήµατος «Β» της παρούσας διακήρυξης. Υποβάλλονται ή αποστέλλονται από
τους ενδιαφερόµενους στην 441 ΑΒΥΥ, έγκαιρα και µέχρι την ηµεροµηνία και την ώρα
διενέργειας του διαγωνισµού, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο Αντιπροσφορές δε
γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες (άρθρο
96 του Ν.4412/16).
2.
Οι προσφορές πρέπει να είναι σαφείς, πλήρεις, να µην έχουν ξυσίµατα,
σβησίµατα και διορθώσεις.
3.
Στο εξωτερικό µέρος του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο πλήρης τίτλος της Μονάδας (441
ΑΒΥΥ) που διενεργεί την προµήθεια, ο αριθµός της διακήρυξης, η ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού και τα στοιχεία του αποστολέα.
4.

Εντός του φακέλου της προσφοράς οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν:

α.
Έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» στον
οποίο πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχεται Συµπληρωµένο το Τυποποιηµένο
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του Παραρτήµατος «Γ» της παρούσας.
β.
Έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά (παράγραφος 6
παρόντος άρθρου) 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 του οικονοµικού φορέα και τα κατά
περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά.
6.
Ο (υπο)φάκελος «Τεχνική Προσφορά» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να
περιέχει τα ακόλουθα:
α.
Συµπληρωµένο
αναλυτικό
φυλλάδιο
µε
τίτλο
«Έντυπο
Συµµόρφωσης προς την Προδιαγραφή Ενόπλων ∆υνάµεων» (υπόδειγµα όπως
στην Προσθήκη ΙΙ της Τεχνικής Προδιαγραφής). ∆ιευκρινίζεται ότι η κατάθεση του
Εντύπου Συµµόρφωσης δεν απαλλάσσει τους προµηθευτές από την υποχρέωση
υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται µε την παρούσα
ΠΕ∆.Προσφορά χωρίς έντυπο συµµόρφωσης θα απορρίπτεται.
β.
Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι τα υπό προµήθεια
είδη συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΚ) 1907/2006 – REACH
(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (για όσα υλικά απαιτείται). Η υπηρεσία, µετά την υπογραφή της σύµβασης,
διατηρεί το δικαίωµα όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να προσκοµισθούν
δικαιολογητικά τεκµηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιµές.
γ.

Τα έγγραφα της παραγράφου 5.1. της Τεχνικής Προδιαγραφής

δ.

Κατάλογο των κατατιθέµενων εγγράφων / δικαιολογητικών.
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7.
Ο (υπο)φάκελος «Οικονοµική Προσφορά», επί ποινή αποκλεισµού, περιέχει
την οικονοµική προσφορά η οποία δίνεται σε ευρώ, θα αναγράφεται δε ολογράφως και
αριθµητικώς µε την προσφερόµενη τιµή να αντιπροσωπεύει την καθαρή αξία,
συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ήτοι 4,23068%, τις οποίες
επιβαρύνεται ο προµηθευτής.
8.
Επισηµάνεται ότι το περιεχόµενο των παραπάνω υποφακέλων της
προσφοράς θα πρέπει να υποβληθεί και σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης CD.
Άρθρο 14ο : Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για 180 ηµερολογιακές
ηµέρες, προσµετρούµενες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς
και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν, εγγράφως, να παρατείνουν την προσφορά τους,
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 97 του Ν.4412/16.

ΑΔΑ: Ψ6Γ56-Α8Ε

20PROC006468186 2020-03-23
Σελίδα 10

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Άρθρο 15ο : Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών
1.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια και σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν.4412/16, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την ∆ιακήρυξη του
διαγωνισµού. Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών, λαµβάνουν γνώση των προσφορών των συµµετεχόντων στο
διαγωνισµό.
2.
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα αναφερόµενα
στο άρθρο 100 του Ν.4412/16. Αρχικά αξιολογείται ο (υπο)φάκελος «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής», στην συνέχεια ο (υπο)φάκελος «Τεχνική Προσφορά» και τα
αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών καταγράφονται σε πρακτικό.
3.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής» και «Τεχνική Προσφορά», αποσφραγίζονται, κατά την ηµεροµηνία και
ώρα που ορίζεται σε ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών
οικονοµικών προσφορών.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των
4.
(υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και «Τεχνική Προσφορά» οι φάκελοι της
οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
5.
Τα αποτελέσµατα όλων των ανωτέρω σταδίων (αποσφράγιση και
αξιολόγηση δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικών και οικονοµικών προσφορών)
επικυρώνονται µε µία (1) απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της Αναθέτουσας
Αρχής (παράγραφος 4 του άρθρου 100 του Ν.4412/16), η οποία κοινοποιείται µε
επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες.
Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 18
6.
της παρούσης.
Άρθρο 16ο : Πρόσκληση Υποβολής ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης – ∆ικαιολογητικά
Κατακύρωσης
1.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει
σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα, που πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα
νοµιµοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74), ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 10 της διακήρυξης, καθώς και για την
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 11 αυτής όπως στο
Παράρτηµα «∆» της παρούσης.
2.
Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος
λαµβάνει αριθµό πρωτοκόλλου. Ο σφραγισµένος φάκελος των δικαιολογητικών
παραδίδεται εµπρόθεσµα στην αρµόδια επιτροπή. Επισηµάνεται ότι τα παραπάνω
δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν και σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης CD.
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3.
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης πρέπει να έχουν ηµεροµηνία έκδοσης
όπως καθορίζεται στην παρ. 12 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016.
Παράταση υποβολής των δικαιολογητικών, µπορεί να δωθεί, µετά από
4.
υποβολή σχετικού αιτήµατος εντός της καθορισµένης µε την παρ. 1 του παρόντος
άρθρου προθεσµίας, συνοδευόµενου από έγγραφα που αποδεικνύουν την αίτηση
χορήγησής τους, και µόνο για όσο χρόνο απαιτείται για την έκδοσή τους από τις
αρµόδιες αρχές.
5.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαµβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν κατά τα διαλαµβανόµενα στον ν.4412/16.
6.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα
οικονοµική προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
α.
Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
β.
∆εν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα
απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή

τα

γ.
Από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και
εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα
µε τα άρθρα 10 και 11 της παρούσας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή
7.
δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή
δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής η διαδικασία µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη
8.
σύνταξη πρακτικού από την επιτροπή του ∆ιαγωνισµού 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.
9.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της
εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης.
Άρθρο 17ο: Κατακύρωση – Σύναψη Σύµβασης
1.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύµφωνα µε το
άρθρο 105 του ν.4412/16, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.
2.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη
της σύµβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α. Άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στο
άρθρο 18 της παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και
δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών.
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β.
Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο,
εφόσον αυτός υποβάλει και σε όσους οικονοµικούς φορείς δεν έχουν αποκλειστεί
οριστικά.
3.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή
του συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι
(20) ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συµφωνητικό
έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
4.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω
συµφωνητικό 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.
Άρθρο 18ο : Ενστάσεις
1.

Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως:

α.
Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής, (απόφαση κατακύρωσης
και λοιπές εκτελεστές αποφάσεις). Η προθεσµία άσκησης της ένστασης είναι πέντε (5)
ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο
οικονοµικό φορέα.
β. Κατά της διακήρυξης. Η ένσταση υποβάλλεται σε ηµεροµηνία που
εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της
διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών
2.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία
αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 127 και 221 του Ν.4412/16, εντός
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση
της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης 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 ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του
Ν.4412/16, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της
σύµβασης.
Άρθρο 19ο : Ματαίωση ∆ιαδικασίας
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.4412/16, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του
∆ιαγωνισµού. 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.
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Άρθρο 20ο : Εκτέλεση Σύµβασης

1.
Η σύµβαση καταρτίζεται από το γρ. προµηθειών της 441 ΑΒΥΥ και
υπογράφεται από τα δύο (2) συµβαλλόµενα µέρη. Συντάσσεται µε βάση τους όρους
της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και τις προσφορές των αναδόχων
που έγιναν αποδεκτές, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα
δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές.
2.
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει αντίθετους όρους µε τα παραπάνω
στοιχεία και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής:
Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύµβασης.
Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους
συµβαλλόµενους.
Τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες.
Το αντικείµενο της σύµβασης (είδος και την ποσότητα
προµηθευόµενων ειδών).
Το χρονοδιάγραµµα.
Την συµφωνηθείσα τιµή.
Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης.
3.
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν
προϋποθέσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 202 του ν.4412/16:

συντρέχουν

οι

των

εξής

α.

Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.

β.

Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προµήθεια

είδη.
γ.
Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού
προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις

τιµήµατος,

αφού

δ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόµενα από τη σύµβαση.
Άρθρο 21ο : Τροποποίηση – Λύση Σύµβαση
Ισχύουν τα αναγραφόµενα στο άρθρο 132 του ν.4412/16.
Άρθρο 22ο : Πληρωµή
1. Η πληρωµή των προµηθευτών σε ποσοστό 100% της όλης πραγµατικής αξίας
των υλικών θα γίνει από το Ε’ΕΛ∆ΑΠ σε βάρος της διατεθείσας πίστωσης που
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µνηµονεύεται στο άρθρο 2
δικαιολογητικά

της παρούσας διακήρυξης, µε βάση τα παρακάτω

α.

Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών

β.

Τιµολόγιο του προµηθευτή.

γ.
Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις.
δ.
Κάθε άλλο τυχόν απαιτούµενο δικαιολογητικό που ζητηθεί από τις
αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
3.

Τον πάροχο υπηρεσιών βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:
Υπέρ ΜΤΣ
Υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ
Υπέρ Α.Ε.Π.Π.
Υπέρ Χαρτοσήµου
Υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήµου
ΣΥΝΟΛΟ

4,00%
0,07%
0,06%
0,0839%
0,01678
4,23068%

4.
Κατά την πληρωµή θα γίνεται παρακράτηση του Φόρου Εισοδήµατος (Φ.Ε.)
ποσοστού 4%, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των υλικών, ήτοι
στο ποσό µετά την αφαίρεση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 64 του ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 23ο : Κήρυξη Οικονοµικού Φορέα Εκπτώτου -Κυρώσεις
Για τις περιπτώσεις κήρυξης προµηθευτή ως εκπτώτου, περιπτώσεις µη
παράδοσης υλικών µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση,
κυρώσεις για εκπρόθεσµη φόρτωση – παράδοση, απόρριψη συµβατικών υλικών –
αντικατάσταση, εξαιρέσεις κλπ ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 203, 204, 206,
207, 213 του Ν.4412/16
Άρθρο 24ο : Χρόνος παράδοσης - Απόρριψη
1.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την παράδοση εντός της
προθεσµίας που θα έχει οριστεί στη σύµβαση.
2. Η παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου διενεργείται από επιτροπή που
συγκροτείται για το σκοπό αυτό. Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους
ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (οριστικό-παραλαβής του είδους µε παρατηρήσεις –
απόρριψης των ειδών) σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
3.
Για τις περιπτώσεις µη παράδοσης του αντικειµένου της σύµβασης µέσα
στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση, απόρριψη συµβατικών
υλικών – αντικατάσταση, εξαιρέσεις κλπ ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 206 και
213 του ν.4412/16.
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Άρθρο 25ο : Προσφυγές

Ο οικονοµικός φορέας, σύµφωνα µε το άρθρο 205 του ν.4412/16, µπορεί κατά
των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 203,
206, 207, 213, 218 και 220 του ν.4412/16, να υποβάλει προσφυγή για λόγους
νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε
ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση
της σχετικής απόφασης.

Ακριβές αντίγραφο

Σχης (ΥΦ) Ευστράτιος Κιόρτσης
∆ιοικητής

Υπλγος (ΥΦ) Κλιάρη Κωνσταντίνα
Προϊστάµενος Γρ. Προµηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Πίνακας των υπό Προµήθεια Υλικών
«Β» Τεχνική Προδιαγραφή (ΠΕ∆–A–00317/ΕΚ∆ΟΣΗ 1η/13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017)
«Γ» Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)
«∆» Πίνακας ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου
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441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθήνα, 19 Μαρ 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΣΤΗ
Φ.600.16/2/947/Σ.238
«Α» Περιγραφή Υφιστάµενου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Υγειονοµικού Υλικού 441 ΑΒΥΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Α/Α

A.O.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ

Μ./Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
∆ΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ)

1

5400843

ΚΥΤ

40

138,38

2

5420057

ΡΟΛ

120

251,47

3

5420059

ΣΕΤ

20

1999,20

4
5
6
7

5420073
5420075
5420077
5420079

∆ΙΕΥΡΥΝΤΗΡΑΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 25 mm No 8 KYT 6 TEM
ΤΕΧΝΗΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΣΕ ΡΟΛΟ ΠΑΧΟΥΣ
0.05mm ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΥΣ 7mm ΣΕ ΘΗΚΗ-ΧΟΡΗΓΗΤΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (ΣΕΤ 96 ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΙ∆ΑΚΙ)
ΣΦΗΝΑ ΞΥΛΙΝΗ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΞΥΛΟ ΜΗΚΟΥΣ 12mm ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜ
ΣΦΗΝΑ ΞΥΛΙΝΗ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΞΥΛΟ ΜΗΚΟΥΣ 15mm ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜ
ΣΦΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΣΟ∆ΟΝΤΙΑ ΛΕΠΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜ
ΣΦΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΣΟ∆ΟΝΤΙΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 ΤΕΜ

ΚΥΤ
ΚΥΤ
ΚΥΤ
ΚΥΤ

150
100
40
40

645,42
430,28
205,84
205,84

8

5420083

ΡΟΛ

80

334,30

9

5420087

ΚΥΤ

30

1488,00

10

5420101

ΦΙΑ

40

213,28

11

5420105

ΚΥΤ

30

178,56

12

5420107

ΚΥΤ

120

714,24

ΤΕΧΝΗΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΑΠΟ ∆ΙΑΦΑΝΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΣΕ ΡΟΛΟ ΠΛΑΤΟΥΣ 8mm ΚΑΙ
ΜΗΚΟΥΣ 15m ΣΕ ΘΗΚΗ-ΧΟΡΗΓΗΤΗ
ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΧΕΙΛΟΥΣ ∆ΙΑΦΑΝΗΣ (ΣΕΤ 30 ΤΕΜ
ΙΣΟΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΣΕ 15 ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ)
ΣΠΡΕΫ ΨΥΚΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ CFC ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ∆ΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΨΥΞΗ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΡΥΓΧΟΥΣ 200ml
ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ-ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΜΙΚΡΗΣ Α∆ΡΟΤΗΤΑΣ ΣΕ
ΡΟΛΟ ΤΩΝ 10m Ή ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 150 ΤΕΜ
ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ-ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ Α∆ΡΟΤΗΤΑΣ ΣΕ
ΡΟΛΟ ΤΩΝ 10m Ή ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 150 ΤΕΜ

ΠΑΡ/
ΣΕΙΣ
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5420117

ΕΜΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΥΤΟΣΚΛΗΡΥΝΟΜΕΝΟ ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΛΕΥΚΟΥ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΑΖΟΥ Ή ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ 25-30g

ΤΕΜ

400

1649,80

14

5420119

Α∆ΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 35%-37% ΣΕ
ΟΡΘΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΥΓΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15ml

ΤΕΜ

70

237,30

15

5420121

ΤΕΜ

320

668,96

16

5420124

ΣΕΤ

25

480,25

17

5420127

ΦΙΑ

70

598,05

18

5420131

ΣΕΤ

20

359,34

19

5420137

ΣΕΤ

20

482,51

20

5420141

ΣΕΤ

20

271,20

21

5420143

ΣΕΤ

70

1186,50

22

5420147

ΣΕΤ

45

4992,80

23

5420151

ΤΕΜ

70

775,18

24

5420153

ΤΕΜ

100

1107,40

25

5420181

ΣΕΤ

40

3842,00

Α∆ΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 35%-37% ΣΕ
ΟΡΘΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΜΟΡΦΗΣ GEL ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ 2-5ml ΜΕ
ΑΝΑΛΟΓΟ ΑΡΙΘΜΟ ΛΕΠΤΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ-ΡΥΓΧΩΝ
ΚΟΝΙΑ (ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ ΣΤΡΩΜΑ) ΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΟΛΗΣ
ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ (ΣΕΤ ΑΠΟ 90g ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ 30ml
ΥΓΡΟ)
ΕΥΓΕΝΟΛΗ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100ml
ΒΕΡΝΙΚΙ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ (ΣΕΤ ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΥΤΗ ANA 10ml)
ΚΟΝΙΑ ΥΑΛΟΪΟΝΟΜΕΡΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΕΤ ΑΠΟ 35g ΣΚΟΝΗ + 20ml ΥΓΡΟ + ΜΠΛΟΚ
ΑΝΑΜΙΞΗΣ + ΜΕΖΟΥΡΑ)
ΚΟΝΙΑ ΟΞΥΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΕΤ ΑΠΟ 90g ΣΚΟΝΗ + 42g ΥΓΡΟ + ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ + ∆ΟΣΙΜΕΤΡΟ +
ΜΠΛΟΚ ΑΝΑΜΙΞΗΣ)
ΚΟΝΙΑ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΩΣ
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ (ΣΕΤ ΑΠΟ 60g ΣΚΟΝΗ + 40ml ΥΓΡΟ + ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ + ∆ΟΣΙΜΕΤΡΟ +
ΜΠΛΟΚ ΑΝΑΜΙΞΗΣ)
ΡΗΤΙΝΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΥΒΡΙ∆ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΦΩΤΟΠΟΛ/ΜΕΝΗ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΘΙΩΝ &
ΟΠΙΣΘΙΩΝ (ΣΕΤ 10 ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΤΩΝ 4g ΧΡΩΜΑΤΩΝ Α1 Α2 Α3 Α3,5 Β1 Β3 C2 OB4
OC4 OD3 ΠΛΗΡΕΣ)
ΡΗΤΙΝΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΥΒΡΙ∆ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΓΙΑ ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΟΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ∆ΟΝΤΙΩΝ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 4g ΧΡΩΜΑΤΟΣ Α2
Α∆ΑΜΑΝΤΙΝΗΣ
ΡΗΤΙΝΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΥΒΡΙ∆ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΓΙΑ ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΟΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ∆ΟΝΤΙΩΝ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 4g ΧΡΩΜΑΤΟΣ Α3
Α∆ΑΜΑΝΤΙΝΗΣ
ΜΙΚΡΟΫΒΡΙ∆ΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΩΤΟΠΟΛ/ΜΕΝΟ ΧΑΜ. ΙΞΩ∆ΟΥΣ (FLOW) ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ
ΒΛΑΒΕΣ ΤΕΡΗ∆ΟΝΑΣ (ΣΕΤ 10 ΣΥΡΙΓΓΩΝ Ή Μ/ΣΥΡΙΓΓΩΝ CAVIFILS ∆ΙΑΦ.
ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ+ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΡΓ.)
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ΠΑΣΤΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ - ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΞΗΡΟΥ
ΦΑΤΝΙΟΥ ΣΕ ∆ΟΧΕΙΟ 12g
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∆ΟΧ

20

700,60

ΚΥΤ

100

779,70

ΣΕΤ

40

1184,24

ΦΙΑ

200

1039,12

ΚΥΤ

600

1674,66

ΚΥΤ

500

1762,80

ΚΥΤ

50

172,98

ΚΥΤ

50

154,38

ΚΥΤ

50

154,38

ΚΥΤ

40

123,50

ΚΥΤ

120

385,39

ΚΥΤ

60

185,26

ΡΟΛ

15

220,41

ΦΙΑ

25

316,20

ΦΙΑ

20

811,34

ΦΥΡΑΜΑ ΤΥΠΟΥ GROSSMAN ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΗΞΗΣ ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100g

ΕΜΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΓΕΝΟΛΗ (ΥΓΡΟ+ΣΚΟΝΗ Ή
ΠΑΣΤΑ+ΠΑΣΤΑ)
∆ΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩ∆ΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5% (EAU DE
LABARAQUE) ΣΕ ΦΙΑΛΗ 1lt
ΚΩΝΟΣ ΧΑΡΤΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 28mm ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΚΑΤΑ ISO ΣΕ
ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 200 ΤΕΜ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ 15 ΕΩΣ ΚΑΙ 40
ΚΩΝΟΣ ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 28mm ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΚΑΤΑ ISO ΣΕ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ
ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100-120 ΤΕΜ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ 15 ΕΩΣ ΚΑΙ 40
ΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ Κ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ (K-FILES) ΕΓΧΡΩΜΗ ΚΑΤΑ
ISO ΜΗΚΟΥΣ 25mm ΣΕ ΚΥΤΙΟ ΤΩΝ 6 ΤΕΜ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ 45
ΕΩΣ ΚΑΙ 80
ΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ Κ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ (K-FILES) ΕΓΧΡΩΜΗ ΚΑΤΑ
ISO ΜΗΚΟΥΣ 25mm ΣΕ ΚΥΤΙΟ ΤΩΝ 6 ΤΕΜ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 20
ΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ Κ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ (K-FILES) ΕΓΧΡΩΜΗ ΚΑΤΑ
ISO ΜΗΚΟΥΣ 25mm ΣΕ ΚΥΤΙΟ ΤΩΝ 6 ΤΕΜ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 25
ΡΙΝΗ ΤΥΠΟΥ Κ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ (K-FILES) ΕΓΧΡΩΜΗ ΚΑΤΑ
ISO ΜΗΚΟΥΣ 25mm ΣΕ ΚΥΤΙΟ ΤΩΝ 6 ΤΕΜ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 35
ΡΙΝΗ HEDSTROEM ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ (H-FILES) ΕΓΧΡΩΜΗ
ΚΑΤΑ ISO ΜΗΚΟΥΣ 25mm ΣΕ ΚΥΤΙΟ ΤΩΝ 6 ΤΕΜ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ
15 ΕΩΣ ΚΑΙ 40
ΡΙΝΗ HEDSTROEM ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ (H-FILES) ΕΓΧΡΩΜΗ
ΚΑΤΑ ISO ΜΗΚΟΥΣ 25mm ΣΕ ΚΥΤΙΟ ΤΩΝ 6 ΤΕΜ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ
45 ΕΩΣ ΚΑΙ 80
ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ ΧΑΡΤΙΝΗΣ-ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ∆ΕΙΚΤΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10cmΧ30m
∆ΙΑΛΥΜΑ ΟΞΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ
ΑΛ∆ΕΫ∆ΕΣ-ΦΑΙΝΟΛΕΣ-ΧΛΩΡΙΝΗ) ΣΕ ΦΙΑΛΗ 1lt
∆ΙΑΛΥΜΑ (ΥΓΡΟ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ ΣΕ ΦΙΑΛΗ 5lt ΜΕ ∆ΟΣΟΛΗΠΤΗ
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41

5460031

42

5460064

43

5460065

44

5460067

45

5460087

46

5480017

47

5530017

48

∆ΙΑΛΥΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ ΣΕ ΦΙΑΛΗ 1lt
ΠΕΤΣΕΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΗ
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΩΜΕΝΑ
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΩΜΕΝΑ
ΡΥΓΧΟΣ ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ∆ΙΑΦΑΝΕΣ 1ας ΧΡ. ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ

ΑΔΑ: Ψ6Γ56-Α8Ε

ΦΙΑ

70

632,80

ΤΕΜ

10000

270,32

ΤΕΜ

40

148,30

ΤΕΜ

30

111,23

ΤΕΜ

35000

629,30

ΦΙΑ

20

234,36

ΤΕΜ

100

446,46

5530021

ΣΠΡΕΫ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΑΕΡΟΤΟΡ ΚΑΙ
ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ
ΠΑΣΤΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ∆ΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΦΘΟΡΙΟ RD 170 ΜΕΤΡΙΟ ΣΕ ΒΑΖΟ 45-60 gr Ή
ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΓΓΛΥΦΙ∆ΩΝ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ

ΤΕΜ

50

72,54

49

5530103

ΝΗΜΑ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΗΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ∆ΙΑΝΟΜΕΑ 50m

ΤΕΜ

40

124,67

50

5540140

ΤΕΜ

50

52,08

51

5540142

ΤΕΜ

50

52,08

52

5540143

ΤΕΜ

50

52,70

53

5540146

ΤΕΜ

50

52,08

ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΦΛΟΓΑΣ ΜΙΚΡΗΣ
ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ
ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΦΛΟΓΑΣ ΜΙΚΡΗΣ
ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟΕΙ∆ΕΣ ΜΙΚΡΟ
ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ
ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟΕΙ∆ΕΣ ΜΕΓΑΛΟ

Ακριβές αντίγραφο

Υπλγος (ΥΦ) Κλιάρη Κωνσταντίνα
Προϊστάµενος Γρ. Προµηθειών

Σχης (ΥΦ) Ευστράτιος Κιόρτσης
∆ιοικητής
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441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθήνα, 19 Μαρ 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" ΣΤΗ
Φ.600.16/2/947/Σ.238

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕ∆ – A – 00317

ΕΚ∆ΟΣΗ

1η

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ Ο∆ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ – ΕΝ∆Ο∆ΟΝΤΙΑΣ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΗΣ

13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤO ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
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ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η Προδιαγραφή Ενόπλων ∆υνάµεων (ΠΕ∆) καλύπτει τις απαιτήσεις προµήθειας
υλικών Οδοντικής Χειρουργικής – Περιοδοντολογίας – Προσθετικής – Ενδοδοντίας –
Ορθοδοντικής.
1.

2.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
2.1 «Κανονισµός (ΕΚ) αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 18ης ∆εκεµβρίου 2006, για την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους
περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.2 Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθµό Φ.800/87/131377/Σ.1896 (ΦΕΚ 1401/Β’ Τεύχος/
6-8-07) «Καθορισµός Κόστους Παροχής Υπηρεσιών των Χηµείων Στρατού, Ναυτικού,
Αεροπορίας, των Χηµικών Εργαστηρίων 791 ΤΕΦ, 884 ΠΑΒΕΤ και 873 ΑΚ και των
Στρατιωτικών Κτηνιατρικών Εργαστηρίων».
2.3 Κοινή Υπουργική Απόφαση ∆Υ8δ/Γ.Π.Οικ. 130648 (ΦΕΚ 2198/Β΄/02-10-2009):
«Εναρµόνιση της Εθνικής Νοµοθεσίας προς την οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα».
2.4 Υπουργική Απόφαση ∆Υ8δ/Γ.Π.Οικ 1348 (ΦΕΚ 32/Β΄/16-01-2004): «Αρχές και
κατευθυντήριες γραµµές ορθής πρακτικής διανοµής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».
2.5 Υπουργική Απόφαση ∆Υ8δ/Γ.Π.Οικ 108837/ΦΕΚ 1619 Β΄/01-11-2004 (32/ΕΚ/23-042003), που αφορά «Ιατροτεχνολογικά προϊόντα µε χρήση ιστών Ζωικής προέλευσης».
2.6 Υπουργική Απόφαση ∆Υ8δ/Γ.Π.Οικ. 130644 (ΦΕΚ 2197/Β΄/02-10-2009) προς 90/385
ΕΟΚ, που αφορά «Ιατροτεχνολογικά Ενεργά Εµφυτεύσιµα»
2.7 Υ.Α. A6/6404 (ΦΕΚ Β’ 680/91) Περί συσκευασίας αποστειρωµένων ιατρικών
βοηθηµάτων µιας χρήσης.
2.8 Υ.Α. A6/4198 (ΦΕΚ Β’ 384/86) Περί κυκλοφορίας αποστειρωµένων ιατρικών
βοηθηµάτων µιας χρήσης.
2.9 Πρότυπο ISO 9001:GR «Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις».
2.10 Πρότυπο ΙSO 13485-2016 «Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας για ιατροτεχνολογικά
προϊόντα».
2.11 Υπουργική Απόφαση Α2ε/3190/86 (ΦΕΚ 659 Β΄/86), που αφορά στην «Άδεια
Κυκλοφορίας Οδοντιατρικών Υλικών»
2.12 Τα σχετικά έγγραφα στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν µέρος της παρούσας
προδιαγραφής. Για τα έγγραφα για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρµόζεται η
τελευταία έκδοση συµπεριλαµβανοµένων των τροποποιήσεων που είναι σε ισχύ. Σε
περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής µε µνηµονευόµενα πρότυπα,
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κατισχύει η προδιαγραφή υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νοµοθεσίας
της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
3.1
Τα αναλώσιµα υλικά Οδοντικής Χειρουργικής - Περιοδοντολογίας –
Προσθετικής – Ενδοδοντίας - Ορθοδοντικής ανήκουν στην κλάση 6520 «Ιατρικά και
Χειρουργικά Όργανα, Εξοπλισµός και Υλικά» κατά ΝΑΤΟ ACod-2/3.
3.2

CPV: 33141800-8 «Αναλώσιµα Οδοντιατρικά Υλικά»

4.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορισµός Υλικού
Η Προδιαγραφή Ενόπλων ∆υνάµεων (ΠΕ∆) αφορά υλικά Οδοντικής Χειρουργικής –
Περιοδοντολογίας – Προσθετικής – Ενδοδοντίας - Ορθοδοντικής, τα οποία κατονοµάζονται
στην Προσθήκη I.

4.1

4.2

Φυσικά Χαρακτηριστικά

4.2.1 Τα προς προµήθεια υλικά θα πρέπει να είναι αποστειρωµένα, µιας χρήσης,
καινούρια, αµεταχείριστα, πλήρη και να συµφωνούν µε τις βασικές απαιτήσεις της υπ’
αριθµό ∆Υ8δ/Γ.Π.Οικ 130648 που αφορά την Εναρµόνιση της Εθνικής Νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
4.2.2 Τα φυσικά χαρακτηριστικά των υλικών περιγράφονται στην Προσθήκη I.
4.2.3 Οι περιγραφές, τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των ζητούµενων υλικών που
αναγράφονται στην Προσθήκη Ι της παρούσας, είναι γενικές των οµοειδών υλικών.
4.2.4 Τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες κάθε οµοειδούς κατηγορίας υλικών,
όπως µέγεθος, διαστάσεις, κ.λπ. προσδιορίζονται για κάθε ζητούµενο από την Υπηρεσία
υλικό, στην ονοµασία των υλικών που αναγράφεται στη διακήρυξη του διαγωνισµού.
4.2.5 Τα προσφερόµενα υλικά από τους προµηθευτές πρέπει να είναι πλήρη και να
συνοδεύονται από τα αναγκαία και ουσιώδη παρελκόµενα, ακόµα και αν αυτά δεν
ζητούνται από την Υπηρεσία, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη λειτουργικότητά τους.
Στην περίπτωση που τα παρελκόµενα - εξαρτήµατα δεν ζητούνται από την Υπηρεσία, οι
προµηθευτές πρέπει να επισηµαίνουν τα απαραίτητα παρελκόµενα - εξαρτήµατα και να
αναγράφουν αυτά στην προσφορά τους σε ιδιαίτερη παράγραφο και µε ξεχωριστή τιµή.
4.3

Συσκευασία

4.3.1 Τα προς προµήθεια υλικά θα πρέπει να έχουν συσκευασίες [ατοµική (τεµαχίου),
εµπορική (κουτί) και µεταφοράς (κούτες)], µε τις οποίες διατίθενται στο εµπόριο, όπως
προβλέπεται από τις απαιτήσεις του πιστοποιητικού σήµανσης (CE) που διαθέτει το κάθε
υλικό.
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4.3.2 Τα υλικά της εµπορικής συσκευασίας µεταφοράς πρέπει να µην επηρεάζουν το
περιεχόµενο, να εξασφαλίζουν την ασφαλή µεταφορά του, να παρέχουν προστασία από
εξωγενείς παράγοντες (υγρασία, σκόνη κ.λπ.) και να είναι αυτά που καθορίζονται από τον
πιστοποιηµένο κατασκευαστή.
4.3.3 .Όσα υλικά χαρακτηρίζονται ως «αποστειρωµένα µιας χρήσης» πρέπει να είναι
αποστειρωµένα, σε διαφανή συσκευασία του ενός. Το υλικό της ατοµικής συσκευασίας δεν
πρέπει να επιτρέπει την είσοδο µικροοργανισµών και η συσκευασία να καθιστά εµφανή
τυχόν βλάβη από χτύπηµα κλπ. Επιπρόσθετα να αποτελείται από ιατρικό χαρτί και
πλαστικό φιλµ που να αποκολλάται εύκολα χωρίς να σκίζεται. Τα αποστειρωµένα υλικά
µιας χρήσης πρέπει να είναι σύµφωνα µε την Υ.Α. A6/6404 (ΦΕΚ τ.Β’ 680/91) Περί
συσκευασίας αποστειρωµένων ιατρικών βοηθηµάτων µιας χρήσης και µε την Υ.Α. A6/4198
(ΦΕΚ τ.Β’ 384/86) Περί κυκλοφορίας αποστειρωµένων ιατρικών βοηθηµάτων µιας χρήσης.
4.4

Επισήµανση

4.4.1

Υλικού ή/και Πρωτογενούς Συσκευασίας

4.4.1.1
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σήµανση των υλικών µε το διακριτικό CE,
γεγονός που δηλώνει τη συµφωνία του υλικού µε τις βασικές απαιτήσεις της υπ’ αριθµό
∆Υ8δ/Γ.Π.Οικ. 130648 που αφορά την Εναρµόνιση της Εθνικής Νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η σήµανση
πιστότητας CE πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθµό αναγνώρισης του κοινοποιηµένου
οργανισµού ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή των διαδικασιών διασφάλισης
ποιότητας της παραγωγής και του προϊόντος. Η σήµανση πρέπει να είναι τοποθετηµένη
κατά τρόπο εµφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία που
εξασφαλίζει την αποστείρωσή του εφόσον είναι δυνατόν, καθώς και στις οδηγίες χρήσεως.
4.4.1.2
Κάθε προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες που απαιτούνται για
την ασφαλή και ορθή χρήση του, όπως αυτές αναγράφονται στην Παρ.13 του
παραρτήµατος Ι της ∆Υ8δ/Γ.Π.οικ.130648 (ΦΕΚ 2198/Β΄/02-10-2009). Αυτές
περιλαµβάνουν τις:
4.4.1.2.1 Πληροφορίες επισήµανσης (ένδειξη «αποστειρωµένο», µέθοδος αποστείρωσης,
κωδικός παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙ∆Α» ή «LOT», ένδειξη της
οριακής ηµεροµηνίας ασφαλούς χρήσεως εκφραζόµενη σε έτος και µήνα, ένδειξη ότι το
προϊόν προορίζεται για µία και µόνο χρήση, ειδικές συνθήκες αποθήκευσης, κάθε
προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη κ.ά.).
4.4.1.2.2 Πληροφορίες οδηγιών χρήσης (Η συσκευασία κάθε προϊόντος πρέπει να
περιέχει πλήρεις και ακριβείς οδηγίες χρήσης και στην ελληνική γλώσσα).
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4.4.2

Συσκευασίας Μεταφοράς

Το υπό προµήθεια υλικό κατά την παράδοσή του να φέρει επί της εµπορικής
συσκευασίας µεταφοράς στοιχεία αναγνώρισης της Υπηρεσίας και της προµήθειας
δηλαδή:
4.4.2.1
4.4.2.2
4.4.2.3
4.4.2.4

Αριθµό ονοµαστικού, όπως αυτός δίδεται από την διακήρυξη.
Περιγραφή του υλικού, όπως αυτή δίδεται από την διακήρυξη.
Στοιχεία προµηθευτή (Επωνυµία επιχείρησης, ∆ιεύθυνση, Τηλέφωνο, ΑΦΜ).
Στοιχεία προµήθειας (Αριθµός σύµβασης, έτος, Υπηρεσία )

5.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

5.1
Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά
5.1.1 Τεχνική προσφορά, µε πλήρη περιγραφή του προσφερόµενου υλικού µαζί µε πλήρη
φυσικά ή τεχνικά χαρακτηριστικά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει
επακριβώς το είδος. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κατασκευαστικά σχέδια ή πρότυπα,
Prospectus, φωτογραφίες, µεθοδολογία παραγωγής και εγκρίσεις αυτής, παραποµπή σε
επίσηµη και έγκυρη βιβλιογραφία, µεθοδολογία ελέγχου καταλληλότητας του υλικού, τυχόν
εγκρίσεις που έχει λάβει, συσκευασία, παρεχόµενες εγγυήσεις κ.λπ.
5.1.2 Πιστοποιητικά του κατασκευαστικού οίκου σύµφωνα µε τα Πρότυπα ISO 9001
«Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις» ή ISO 13485 «Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα».
5.1.3 Πιστοποιητικά της προµηθεύτριας εταιρείας σύµφωνα µε τα Πρότυπα ISO 9001
«Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας – Απαιτήσεις» ή ISO 13485 «Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα», για διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
5.1.4 Βεβαίωση από κοινοποιηµένο οργανισµό τήρησης των κατευθυντήριων γραµµών
ορθής πρακτικής διανοµής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» σύµφωνα µε την υπουργική
απόφαση ∆Υ8δ/Γ.Π.Οικ. 1348 (ΦΕΚ 32/Β΄/16-01-2004).
5.1.5 Πιστοποιητικό CE για κάθε προσφερόµενο υλικό από κοινοποιηµένο οργανισµό ή
πιστοποιητικό του κοινοποιηµένου οργανισµού όπου θα δηλώνεται η χορήγηση του
δικαιώµατος στον κατασκευαστή να επιθέτει τη σήµανση CE µαζί µε τον τετραψήφιο
αριθµό του, επί των προϊόντων.
5.1.6 Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης µπορεί κατά την κρίση της να ζητήσει από κάθε
συµµετέχοντα προµηθευτή έγγραφες διευκρινίσεις επί των αναγραφόµενων στην
προσφορά του, καθώς και οποιοδήποτε συµπληρωµατικό στοιχείο για την εξακρίβωση
των τεχνικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων του υπό προµήθεια είδους.

5.2

Επιθεωρήσεις / ∆οκιµές

5.2.1
Τα υπό προµήθεια είδη θα πρέπει να αξιολογηθούν κατά την διαδικασία του
διαγωνισµού. Για την αξιολόγηση αυτή ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καταθέσει
µαζί µε την προσφορά του επαρκή ποσότητα δείγµατος – αντιδείγµατος (τουλάχιστον 2)
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του προσφερόµενου υλικού για αξιολόγηση. Τα είδη που κατά την αξιολόγησή τους
αποβάλλουν την αρχική τους ιδιότητα και θα καταστούν ακατάλληλα για περαιτέρω χρήση
(εφ’ όσον η µεθοδολογία ελέγχου το επιβάλλει), βαρύνουν τον προµηθευτή σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.
5.2.2
Τα είδη τα οποία λόγω φυσικών (βάρος, όγκος) ή οικονοµικών παραµέτρων
(υψηλή αξία) δε µπορούν να προσκοµισθούν θα αξιολογούνται βάσει των στοιχείων της
παραγράφου 5.1.1.
5.2.3
Η επιτροπή αξιολόγησης µπορεί να ζητήσει την κατάθεση δείγµατος για
οποιοδήποτε υλικό.
5.2.4
Μακροσκοπικός – έλεγχος
Ο µακροσκοπικός έλεγχος παραλαβής των υλικών γίνεται από την αρµόδια επιτροπή
ελέγχου και παραλαβής µε βάση τη δειγµατοληψία που θα διενεργηθεί (τουλάχιστον 1%
ανά παρτίδα υλικού και µε µέγιστη ποσότητα δειγµάτων 100 τεµάχια). Αποσκοπεί στη
διαπίστωση της καλής κατάστασης του εν λόγω είδους από πλευράς πληρότητας,
εµφάνισης, κακώσεων ή φθορών, ύπαρξης ξένων σωµάτων, ελαττωµατικής συσκευασίας,
καθώς και της συµφωνίας των χαρακτηριστικών στοιχείων των υλικών µε αυτά που
προσδιορίζονται στην παρούσα ΠΕ∆ σε συνδυασµό µε τις συµφωνίες που
συµπεριλαµβάνονται στη σύµβαση.
5.2.5

Εργαστηριακός Έλεγχος

Εφόσον κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο, των υλικών διαπιστωθούν αποκλίσεις, και το
υλικό κριθεί κατάλληλο για χρήση ή µετά από αίτηµα του προµηθευτή (λόγω κρίσεως του
υλικού ως ακατάλληλο), η Επιτροπή Παραλαβής δύναται να αποστείλει ποσότητα
δειγµάτων του υλικού στον ΕΟΦ ή σε έτερα αρµόδια εργαστήρια, για εργαστηριακό έλεγχο
καταλληλότητας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, ποσότητα η οποία θα καθορισθεί
από το εργαστήριο κατόπιν επικοινωνίας του προέδρου της επιτροπής. Οι έλεγχοι αυτοί
γίνονται µε οικονοµική επιβάρυνση του προµηθευτή βάση του ΦΕΚ 1401/Β’ Τεύχος/
6-8-07 .
5.2.6 Απόρριψη παρτίδας
Σε περίπτωση που η εξέταση του υλικού κατά τους παραπάνω ελέγχους, δεν ικανοποιεί
τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, ολόκληρη η παρτίδα απορρίπτεται οριστικά και ο
προµηθευτής υποχρεούται στην παράδοση νέων υλικών, διαφορετικών παρτίδων από τα
απορριφθέντα.
5.2.7 Ενεργοποίηση αναφορών υλικοεπαγρύπνισης – φαρµακοεπαγρύπνισης
Σε περίπτωση που το προσφερόµενο υλικό παρουσιάζει σηµεία µη συµµόρφωσης µε το
υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο, ή από τη χρήση του προκύπτει κίνδυνος για τους ασθενείς,
προσωπικό ή περιβάλλον, η υπηρεσία µπορεί να ενεργοποιήσει την διαδικασία αναφοράς
υλικοεπαγρύπνισης – φαρµακοεπαγρύπνισης του ΕΟΦ.
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6.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

6.1
Η διάρκεια ζωής (από την ηµεροµηνία παραγωγής έως την ηµεροµηνία λήξης) των
υπό προµήθεια υλικών να είναι τουλάχιστον 36 µήνες. Μικρότερη διάρκεια ζωής είναι
δυνατόν να γίνει αποδεκτή εφόσον αποδεδειγµένα η απαιτούµενη δεν µπορεί να τηρηθεί.
Τα προϊόντα που θα προσκοµισθούν να έχουν υπόλοιπο διάρκειας ζωής και
αποστείρωσης ίση ή µεγαλύτερη από τα 8/10 (οκτώ δέκατα) του προαναφερθέντος
συνολικού χρόνου.
6.2 Σε περίπτωση που παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος πριν τη λήξη του χρονικού
ορίου χρήσης του η οποία αποδεδειγµένα δεν οφείλεται σε κακή συντήρηση (σύµφωνα µε
τις οδηγίες του κατασκευαστή για τις συνθήκες φύλαξης), ο προµηθευτής είναι
υποχρεωµένος να αντικαταστήσει όλη την αλλοιωµένη ποσότητα µε νέας παραγωγής
υλικά της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας που θα πληρούν τους όρους της παρούσης
προδιαγραφής, µέσα σε 15 ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του.
6.3 Η µεταφορά και παράδοση των υπό προµήθεια υλικών θα πραγµατοποιηθεί µε
ευθύνη και δαπάνη του προµηθευτή στην έδρα της µονάδας που έχει καθοριστεί να
παραδοθούν τα υλικά, θα συνοδεύονται δε από τα πιστοποιητικά της παραγράφου 5.1.
6.4 Ο χρόνος προσκοµίσεως και παράδοσης των υπό προµήθεια υλικών θα καθοριστεί
από την Υπηρεσία στη ∆ιακήρυξη, στον τόπο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
6.5 Κατά την παράδοση ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει φύλλο
στοιχείων ληξιπρόθεσµων υλικών (υπόδειγµα όπως στην Προσθήκη ΙΙΙ).
6.6 Η σύµβαση δεν δεσµεύει την Υπηρεσία για την παραλαβή του υλικού αν διαπιστωθεί
ότι αυτό δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις που επιβάλλει το ισχύον νοµικό πλαίσιο, για το
είδος και την κατηγορία του υλικού κατά την παραλαβή του.
7.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

O φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
7.1 Συµπληρωµένο αναλυτικό φυλλάδιο µε τίτλο «Έντυπο Συµµόρφωσης προς την
Προδιαγραφή Ενόπλων ∆υνάµεων» (υπόδειγµα όπως στην Προσθήκη ΙΙ).
∆ιευκρινίζεται ότι η κατάθεση του Εντύπου Συµµόρφωσης δεν απαλλάσσει τους
προµηθευτές από την υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που
καθορίζονται µε την παρούσα ΠΕ∆.
Προσφορά χωρίς έντυπο συµµόρφωσης θα απορρίπτεται.
7.2 Συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού REACH.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται, µαζί µε την τεχνική τους προσφορά, να
προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν τα υπό προµήθεια είδη
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΚ) 1907/2006 – REACH
(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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(για όσα υλικά απαιτείται). Η υπηρεσία, µετά την υπογραφή της σύµβασης, διατηρεί το
δικαίωµα όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να προσκοµισθούν δικαιολογητικά
τεκµηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιµές.
7.3 Τα έγγραφα της παραγράφου 5.1.
7.4 Κατάλογο των κατατιθέµενων εγγράφων / δικαιολογητικών.

8.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ
Σχολιασµός της παρούσας προδιαγραφής από κάθε ενδιαφερόµενο, για τη βελτίωσή της,
µπορεί να γίνει µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής διαχείρισης ΠΕ∆, στη διαδικτυακή
τοποθεσία https://prodiagrafes.army.gr .
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ΑΔΑ: Ψ6Γ56-Α8Ε

1

ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Α/Α
1.

2.
3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
(1) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ηµεροµηνία λήξης.
(2) Να είναι συσκευασµένο και τυποποιηµένο.
(3) Να είναι κατάλληλα για προστίλβωση και στίλβωση κεραµικών υλικών, µετάλλων
σύνθετων ρητινών και ακρυλικών σε διάφορα σχήµατα (Καφέ, πράσινα, κίτρινα, µαύρα, γκρι,
λευκά, καφέ-γκρι).

ΚΑΛΥΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΝΤΟΣ
ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΣΦΗΝΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ

(1) Να είναι κατασκευασµένοι από αλουµίνιο.
(2) Να είναι κατάλληλοι για τον σκοπό που προορίζονται.
(1) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να φέρουν ηµεροµηνία λήξεως.
(2) Να είναι συσκευασµένο και τυποποιηµένο.
(3) Χρωµατικό Κωδικό
(4) Να έχει καµπύλη άκρη για ευκολία εισχώρησης χωρίς ουλικό τραυµατισµό.
(5) Να είναι ανατοµικά σχεδιασµένες.
(6) Να έχει τετράγωνο τέλος για καλύτερη λαβή.
(7) Να είναι κατασκευασµένο από πρώτης ποιότητας ξύλο σφενδάµου.
α. Να αποτελούνται από καθαρό - λευκασµένο φυσικό βαµβάκι, το οποίο είναι σύµφωνο µε
την µονογραφία της ισχύουσας Ελληνικής Φαρµακοποιίας
β. Να είναι συµπιεσµένο και διαµορφωµένο σε κυλίνδρους διαµ. 0.8 εκατ. και µήκους 4 εκατ.
περίπου.(±10%)
γ. Επιθυµητή συσκευασία ανά 50 σε χάρτινο περιτύλιγµα και 10 ή 20 τέτοιες συσκευασίες σε
πλαστική σακούλα.
Να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται (για λείανση διαφορετικών
οδοντιατρικών υλικών)

4.

ΤΟΛΥΠΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ
∆ΙΑΦΟΡΑ

5.

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ

6.

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΓΓΛΥΦΙ∆ΩΝ

α. Να είναι συρµάτινο.
β. Να είναι κατάλληλο για τον σκοπό που προορίζονται.

7.

ΜΕΣΟ∆ΟΝΤΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ

α. Από νάιλον τρίχα διαποτισµένη µε οξείδιο του αργιλίου µε εσωτερικό σύρµα επενδυµένο µε
πλαστικό
β. Να φέρουν λαβή στη συσκευασία τους και ανταλλακτικά.
γ. Να διατίθενται σε µεγέθη: Υπέρλεπτο – κωνικό, Πολύ λεπτό – κυλινδρικό, πολύ λεπτό –
κωνικό, κυλινδρικό, κωνικό
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8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

ΑΔΑ: Ψ6Γ56-Α8Ε

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ- ΙΑΤΡΟΥ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΩΜΕΝΑ

α. Να είναι εύκολης προσαρµογής.
β. Τα γυαλιά να είναι κατασκευασµένα από κατάλληλο υλικό το οποίο να µην χαράζονται
εύκολα από κοµµάτια οδόντος.
γ. ∆εν απαιτείται η κατάθεση δείγµατος.
ΠΛΑΚΑ ΓΥΑΛΙΝΗ ΜΙΞΕΩΣ ΚΟΝΙΑΣ
Να είναι κατάλληλη για τον σκοπό που προορίζονται. ∆ιαστάσεις τουλάχιστον 10Χ20cm
ΒΕΛΟΝΑ ΓΙΑ CARPYL 1ας ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗ
(1) Να φέρουν ηµεροµηνία λήξεως.
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ 100/Τ
(2) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.
(3) Να είναι τοποθετηµένα σε συσκευασία ασφαλείας.
ΒΕΛΟΝΕΣ ∆ΙΑΚΛΥΣΜΩΝ ΕΝ∆Ο∆ΟΝΤΙΑΣ
Βελόνες µικρής διαµέτρου 27 - 30 G, οι οποίες δύνανται να συνοδεύονται µε ανασχετικό
(ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΚΑΙ δακτύλιο, εύκαµπτες, µήκους 40χιλ, α) ανοικτού άκρου, β) τυφλού άκρου µε πλάγια τρύπα µε
ΤΥΦΛΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΤΡΥΠΑ
ικανότητα εµβύθισης σε απολυµαντικά/καθαριστικά διαλύµατα ή αποστειρώσιµες σε
αυτόκαυστο κλίβανο
ΣΥΡΙΓΓΑ ∆ΙΑΚΛΥΣΜΩΝ ΕΝ∆Ο∆ΟΝΤΙΑΣ
Πλαστική σύριγγα των 5ml για διακλυσµούς στην ενδοδοντία µε ικανότητα εµβύθισης σε
(ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ)
απολυµαντικά/καθαριστικά διαλύµατα, τύπου Luer-lock
ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΟΙ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΙ
Ανασχετικός σιλικονούχος δακτύλιος για σήµανση εργαλείων ενδοδοντίας
ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΝ∆Ο∆ΟΝΤΙΑΣ
ΣΠΡΕΥ ΨΥΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
Σπρέι ψυκτικό µε ρύγχος χωρίς CFC
ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ∆ΟΝΤΙΩΝ
Υ∆ΡΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ
Σκόνη υδροξειδίου του ασβεστίου, υδατοδιαλυτή, περιεκτικότητας 90% και άνω.
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ

16.

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝ∆Ο∆ΟΝΤΙΑΣ

17.

ΒΕΡΝΙΚΙ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ

18.

∆ΙΕΥΡΥΝΤΗΡΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
(Tα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το µέγεθος
προσδιορίζονται στη διακήρυξη).

Από πλαστικό ή µέταλλο µε διαβάθµιση από 10-30 mm, ανά χιλιοστό, αποστειρώσιµος σε
αυτόκαυστο µε ικανότητα εµβύθισης σε απολυµαντικά/καθαριστικά διαλύµατα
(1) Να φέρουν ηµεροµηνία λήξεως.
(2) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.
(3) Να είναι τοποθετηµένα σε συσκευασία ασφαλείας.
(1) Να φέρουν ηµεροµηνία λήξεως.
(2) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.
(3) Να είναι τοποθετηµένα σε συσκευασία ασφαλείας.
Από ανοξείδωτο χάλυβα, τριγωνικής ή τετράγωνης διατοµής, µε πλαστική ή σιλικονούχο
λαβή, ανθεκτικές σε επανειληµµένους κλιβανισµούς, να διαθέτουν σιλικονούχο ανασχετικό
δακτύλιο, σε µεγέθη 06 – 80 µήκους 25-31χιλ.

19.

ΕΓΓΛΥΦΙ∆ΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ

α. Να είναι κατασκευασµένα από µέταλλα υψηλής ποιότητας.
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(Tα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το µέγεθος
προσδιορίζονται στη διακήρυξη).
20.

ΕΓΓΛΥΦΙ∆ΕΣ PEESO - GATES

21.

ΦΡΕΖΕΣ AIROTOR ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΕΣ ΓΙΑ
ΛΕΙΑΝΣΗ ΡΗΤΙΝΩΝ (Κίτρινες)

22.

ΦΡΕΖΕΣ STRAUSS # A2 LC ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ

23.
24.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΙΓ∆ΥΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΙΞΗ
ΡΗΤΙΝΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚ / 50ΤΕΜ
∆ΙΣΚΑΡΙΑ ΦΘΟΡΙΩΣΗΣ

25.

26.
27.
28.

ΠΙΝΕΛΟ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΓΡΩΝ ΣΤΑ
∆ΟΝΤΙΑ
∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΦΥΡΑΜΑΤΟΣ ΡΙΖΙΚΩΝ
ΣΩΛΗΝΩΝ (LENTULO)
(Tα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το µέγεθος
προσδιορίζονται στη διακήρυξη).

29.

ΘΗΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ ΤΟΛΥΠΙΩΝ

30.

ΚΑΤΟΠΤΡA ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ
∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ ∆ΙΑΦΟΡΑ
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β. Να είναι ανθεκτικά στη διάβρωση.
γ. Να είναι τοποθετηµένα σε συσκευασία που να τα προστατεύει από το περιβάλλον.
δ. Να αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο.
α. Να είναι κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο χάλυβα.
β. Να διατίθενται σε 3 µήκη και 6 µεγέθη (1-6)
Ανθεκτική σε επανειληµµένους κλιβανισµούς, προσαρµοζόµενη σε όλες τις χειρολαβές
χαµηλών ταχυτήτων
α. Να είναι εξαιρετικά λεπτόκοκκες
β. Να είναι πολλαπλών χρήσεων σε διάφορα σχήµατα
γ. (20-30 µικρά)
(1) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ηµεροµηνία λήξης.
(2) Να είναι συσκευασµένο και τυποποιηµένο.
Σε 4 χρώµατα και σε συσκευασία 1000 τεµαχίων
Να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.
α. Να είναι από µη απορροφητικό αφρώδες υλικό.
β. Σε µονά ξεχωριστά small, medium, large
γ. Σε διπλά ενωµένα άνω + κάτω γνάθου ξεχωριστά small, medium, large
Να είναι µε ευθεία και ευλύγιστη κεφαλή σε mini και regular µορφή
α. Μιας χρήσεως µε εύκαµπτη κεφαλή
β. Σε 3 τύπους, κανονικό άκρο, λεπτό άκρο, πολύ λεπτό άκρο
α. Να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.
β. Να είναι ανθεκτικά στη χρήση, θραύση, αποχρωµατισµό και διάβρωση.
γ. Να είναι κατασκευασµένο από µέταλλα υψηλής ποιότητας. Να αναφερθεί το υλικό
κατασκευής
δ. Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερµότητας όσο και σε αυτόκαυστο.
ε. Να µην είναι τοξικά και να µην εγκυµονούν κινδύνους για την δηµόσια υγεία
α. Να είναι πλαστική (APEC) ή από χρωµιονικελιούχο ατσάλι.
β. Να µπορεί να δέχεται µεγέθη 1-3 µε διαστάσεις 134x100x48.8mm για την πλαστική και
134x100x43.5mm για την χρωµιονικελιούχο.
γ. Να είναι αποστειρώσιµη σε αυτόκαυστο έως τα 134ο C.
α. Να είναι ανθεκτικά στη χρήση, θραύση αποχρωµατισµένο και διάβρωση.
β. Να είναι κατασκευασµένο από µέταλλα υψηλής ποιότητας.
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31.

32.
33.

34.

(Tα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το µέγεθος
προσδιορίζονται στη διακήρυξη).
ΚΑΡΦΙ∆ΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ
(Tα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το µέγεθος
προσδιορίζονται στη διακήρυξη).
ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΑΞΟΝΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΤΥΠΩΝ
ΚΟΝΙΑ ΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ
ΕΥΓΕΝΟΛΗΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
(ΚΟΝΙΑ ΟΞΥΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΥ
ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΕ ΥΓΡΟ)
ΚΟΝΙΑ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΗ
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γ. Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερµότητας όσο και σε αυτόκαυστο.
δ. Να είναι αντιθαµβωτικά (επίστρωση ροδίου)
(1) Να φέρουν ηµεροµηνία λήξεως.
(2) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.
(3) Να είναι τοποθετηµένα σε συσκευασία ασφαλείας και να περιέχεται εργαλείο
τοποθέτησης
Σετ τρυπάνων για άξονες υαλονηµάτων – µεταλλικών αξόνων
(1) Να φέρουν ηµεροµηνία λήξεως.
(2) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.
(3) Να είναι τοποθετηµένα σε συσκευασία ασφαλείας .
(Σκόνη 25gr και υγρό 14ml τουλάχιστον)
( 1 ) Να φέρουν ηµεροµηνία λήξεως.
( 2 ) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.
( 3 ) Να είναι τοποθετηµένα σε συσκευασία ασφαλείας.
( 1 ) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να φέρουν ηµεροµηνία λήξεως.
( 2 ) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.
( 3 ) Να είναι συσκευασµένο και τυποποιηµένο.
( 4 ) Χωρίς ανάγκη αδροποίησης
( 5 ) Σε διάφορους χρωµατισµούς
(1) Σε συσκευασία κάψουλας ή σωληνάρια διπλής ανάµιξης εύκολο στη χρήση, µε ενισχυµένη
σύνθεση από άργυρο και υψηλής σκληρότητας
(2) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ηµεροµηνία λήξης.
(3) Να είναι συσκευασµένο και τυποποιηµένο.
(4) Κατάλληλο για εµφράξεις νεογιλών

35.

ΥΑΛΟΪΝΟΜΕΡΗΣ ΚΟΝΙΑ
ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ (Υγρό και σκόνη
αυτοσυγκολούµενα).

36.

ΥΑΛΟΪΝΟΜΕΡΗΣ ΚΟΝΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Ο∆ΟΝΤΩΝ

37.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΝΙΑ

38.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

α. Να είναι κατασκευασµένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.
β. Να είναι τοποθετηµένα σε συσκευασία ασφαλείας.

39.

ΚΩΝΟΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΑΣ, ΣΕΤ 100- 120/Τ
(Tα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το µέγεθος

α. Να είναι από φυσική γουταπέρκα, για πλάγια, κάθετη και θερµική συµπύκνωση,
ακτινοσκιεροί, σταθεροί αλλά και ευλύγιστοι για εύκολη τοποθέτηση, υψηλής σταθερότητας.
β. Να είναι τοποθετηµένα σε συρταρωτό κουτί.

(1) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ηµεροµηνία λήξης.
(2) Να είναι συσκευασµένο και τυποποιηµένο και να διατίθεται σε βάζο.
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προσδιορίζονται στη διακήρυξη).
40.

ΚΩΝΟΣ ΧΑΡΤΟΥ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΣΕΤ 200/Τ
(Tα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το µέγεθος
προσδιορίζονται στη διακήρυξη).

41.

ΤΕΧΝΗΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΣΕ ΡΟΛΛΟ
ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ
Ή ∆ΙΑΦΑΝΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ
(Tα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το µέγεθος
προσδιορίζονται στη διακήρυξη).
ΣΕΤ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ

42.
43.

ΝΕΥΡΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
10/ΤΕΜ ή 12/ΤΕΜ

44.

ΑΡΠΑΓΕΣ ΕΝ∆Ο∆ΟΝΤΙΑΣ

45.

MATRIX RETAINER

46.

ΠΑΣΤΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ Ο∆ΟΝΤΩΝ

47.

ΠΑΣΤΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΡΗΤΙΝΩΝ

48.
49.
50.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΠΕΛΛΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ
ΨΥΚΤΡΕΣ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ
ΡΙΝΗ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ
ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ
(Tα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το µέγεθος

ΑΔΑ: Ψ6Γ56-Α8Ε

γ. Να διατίθεται σε διάφορα µεγέθη ,µήκη, κωνικότητες.
(1) Να φέρουν ηµεροµηνία λήξεως.
(2) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.
(3) Να είναι τοποθετηµένα σε συρταρωτό κουτί.
(4) Να έχουν χρωµατική κωδικοποίηση στην κορυφή τους
(5) Να είναι υψηλής απορροφητικότητας.
(1) Να φέρουν ηµεροµηνία λήξεως.
(2) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.
(3) Να είναι τοποθετηµένα σε ΘΗΚΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ

Να περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για τεχνητό τοίχωµα και εργαλείο τοποθέτησης αυτών
(από ανοξείδωτο ατσάλι)
(1) Να φέρουν ηµεροµηνία λήξεως.
(2) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.
(3) Να είναι τοποθετηµένα σε συσκευασία ασφαλείας.
α. Να είναι ανατοµικές από ανοξείδωτο χάλυβα
β. Να είναι ανθεκτικές στον κλιβανισµό.
α. Να είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο ατσάλι.
β. Αποστειρώσιµος σε ξηρούς αποστειρωτές & σε αυτόκαυστο.
(1) Να φέρουν ηµεροµηνία λήξεως και να είναι πρόσφατης παραγωγής.
(2) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.
(3) Να είναι τοποθετηµένα σε συσκευασία ασφαλείας.
(4) Να είναι µικρόκοκκη, µε πυρίτιο
(5) Να είναι εύγευστη, µε σύνθεση µη αποσπούµενης από το λάστιχο στίλβωσης.
(6) Να είναι διατίθεται σε βάζο από 70 – 100 γρ. ή σε σωληνάριο σε υγρή µορφή υψηλού
ιξώδους
Να είναι από λεπτόκοκκη σκόνη καθαρού κορουνδίου (2-4m).
Σύριγγα 4gr.
Κατάλληλο για στίλβωση µετά από αποτρύγωση
Τρίχινες ψύκτρες που προσαρµόζονται σε χειρολαβή χαµηλών ταχυτήτων
α. Να είναι κατασκευασµένες από ανοξείδωτο χάλυβα, µε πλαστική ή σιλικονούχο λαβή και να
διαθέτουν σιλικονούχο ανασχετικό δακτύλιο.
β. Να είναι:
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προσδιορίζονται στη διακήρυξη).

ΑΔΑ: Ψ6Γ56-Α8Ε

- τετράγωνης διατοµής για Ρίνες τύπου Κ (µήκους 28mm και µεγέθη 6, 8, 10 και 15-40 και
45-80).
- στρογγυλής διατοµής για Ρίνες τύπου Η (µήκους 28mm και µεγέθη 6, 8, 10 και 15-40 και
45-80).
- τριγωνικής διατοµής
γ. Να είναι ανθεκτικές σε επανειληµµένους κλιβανισµούς
(1) Να διατίθεται σε µεγέθη 21, 25 και 30mm, µε κωνικότητα 2 - 12 %
(2) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ηµεροµηνία λήξης.
(3) Να είναι συσκευασµένο και τυποποιηµένο.
Από κράµα Ni-Ti, αποστειρώσιµα σε αυτόκαυστο κλίβανο και µε ικανότητα εµβύθισης σε
απολυµαντικά/καθαριστικά διαλύµατα να διαθέτουν ISO και CE.
Από κράµα νιοβίου - τιτανίου, µε επικάλυψη αδαµαντόσκονης, προσαρµοζόµενο σε
πιεζοηλεκτρικές συσκευές υπερήχων, αποστειρώσιµα σε αυτόκαυστο κλίβανο και µε
ικανότητα εµβύθισης σε απολυµαντικά/καθαριστικά διαλύµατα να διαθέτουν ISO και CE.

51.

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΡΙΝΕΣ Ni -Ti ΓΙΑ
ΜΟΤΕΡ ΕΝ∆Ο∆ΟΝΤΙΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ
ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

52.

ΡΙΝΕΣ ΕΝ∆Ο∆ΟΝΤΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΥΠΕΡΗΧΩΝ

53.

ΕΝ∆ΟΡΡΙΖΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
(ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ)

α. Να είναι βιοσυµβατοί, ευλύγιστοι, να µην περιστρέφονται και να έχουν κωνικό ή παράλληλο
άκρο.
β. Να είναι εύκολοι στην εφαρµογή.
γ. Να είναι ατοξικοί και ακτινοσκιεροί.

54.

ΕΝ∆ΟΡΡΙΖΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΥΑΛΟΝΗΜΑΤΟΣ –
ΡΗΤΙΝΗΣ

α. Να είναι ηµιδιαφανείς.
β. Να έχουν ενιαία κατασκευή
γ. Να είναι ευλύγιστοι χωρίς περιστροφές, µε κωνικό ή παράλληλο άκρο.
δ. Να είναι ακτινοσκιεροί.

55.

∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ
(Tα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του διαλύµατος
προσδιορίζονται στη διακήρυξη).
ΡΟΚΛΕΣ Νο4 ή Νο8

56.

57.

ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ
ΜΕ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

(1) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.
(2) Να είναι τοποθετηµένα σε συσκευασία ασφαλείας.
(3) Η συσκευασία θα καθορίζεται στη διακήρυξη
(1) Να φέρουν ηµεροµηνία λήξεως.
(2) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.
(3) Να είναι τοποθετηµένα σε συσκευασία ασφαλείας.
(1) Σε σχήµα φύσιγγας παχύρρευστης + λεπτόρρευστης σύστασης.
(2) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ηµεροµηνία λήξης.
(3) Να είναι συσκευασµένο και τυποποιηµένο.
(4) Να είναι για µηχανήµατα θέρµανσης - έγχυσης γουταπέρκα σε ριζικούς σωλήνες.
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ΑΔΑ: Ψ6Γ56-Α8Ε

(5) Σε πακέτο των 100.
Να είναι µιας χρήσης από υλικό βιοσυµβατό

59.

ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΑΙ TIPS ΓΙΑ ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΑ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΡΥΓΧΟΣ ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

60.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ (ΡΥΓΧΗ)

61.

ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΡΥΓΧΗ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

62.

ΡΥΓΧΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

α. Από ανθεκτικό πλαστικό µατ επιφάνειας µε άνοιγµα Ø 11mm και Ø 16mm.
β. Αποστειρώσιµα σε αυτόκαυστο ή κλίβανο χηµικών ατµών έως 134οC.
γ. Με αντάπτορα για προσαρµογή σε διάµετρο 16mm και 11mm
(1) Να είναι αποστειρωµένα µιας χρήσεως.
(2) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ηµεροµηνία λήξης.
(3) Να είναι συσκευασµένο και τυποποιηµένο, σε ατοµική συσκευασία.
(4) Άνοιγµα ρύγχους 1.2mm – 2.5mm 4.8mm
(5) Άνοιγµα τέλους 6.5mm
(6) Να φέρουν 1 διπλό αντάπτορα για Ø 11mm και Ø 16mm υποδοχές
α. Να είναι από βιοσυµβατό µέταλλο
β. Να διατίθενται σε 3 µεγέθη 20,23,25 G αποστειρωµένα.

63.

ΑΚΡΟΡΥΓΧΙΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ Α∆ΑΜΑΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΕΝ∆Ο∆ΟΝΤΙΑΣ
∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ

(1) Να είναι κατάλληλο για παρασκευή κοιλότητας ανάστροφων εµφράξεων.
(2) Από κράµα νιοβίου - τιτανίου, µε επικάλυψη αδαµαντόσκονης, προσαρµοζόµενο σε
πιεζοηλεκτρικές συσκευές υπερήχων
(3) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ηµεροµηνία λήξης.
(4) Να είναι συσκευασµένο και τυποποιηµένο.

64.

∆ΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΡΗΤΙΝΩΝ

α. Κατασκευασµένοι από πλαστικό, αδιάβροχοι διαφόρων αδροτήτων
β. Με µαντρέλ σε κυτίο 240 τεµ.

65.

ΣΤΙΒΩΛΤΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ
(Tα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ο τύπος
προσδιορίζονται στη διακήρυξη).

α. Να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.
β. Να είναι ανθεκτικά στη χρήση, θραύση, αποχρωµατισµό και διάβρωση.
γ. Να είναι κατασκευασµένο από µέταλλα υψηλής ποιότητας. Να αναφερθεί το υλικό
κατασκευής
δ. Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερµότητας όσο και σε αυτόκαυστο.

58.

(1) Να φέρουν ηµεροµηνία λήξεως και να είναι πρόσφατης παραγωγής.
(2) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.
(3) Να είναι τοποθετηµένα σε συσκευασία ασφαλείας (50-100 τεµαχίων).
(4) Το tip στην άκρη να αφαιρείται
(5) Να έχουν ικανοποιητική ελαστικότητα
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66.

ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ – ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ
ΡΗΤΙΝΗΣ ΜΙΚΡΗΣ – ΜΕΣΑΙΑΣ – ΜΕΓΑΛΗΣ
Α∆ΡΟΤΗΤΑΣ

67.

∆ΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ
ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ

68.

ΤΡΟΧΟΛΙΘΟΣ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ
ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ

69.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ

70.

ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΠΕΤΣΕΤΩΝ

71.

ΠΕΤΣΕΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΗ

72.

ΟΘΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

73.

ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΜΦΡΑΞΕΩΝ 25-30gr

ΑΔΑ: Ψ6Γ56-Α8Ε

ε. Να µην είναι τοξικά και να µην εγκυµονούν κινδύνους για την δηµόσια υγεία
στ. ∆εν απαιτείται η κατάθεση δείγµατος
(1) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να φέρουν ηµεροµηνία λήξεως.
(2) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.
(3) Να είναι τοποθετηµένα σε συσκευασία ασφαλείας
(4) Σε πρακτικό διανοµέα µε κόφτη.
(5) Να είναι αδιάβροχες
(6) Να διατίθεται σε τρεις διαφορετικές χρωµατικά κωδικοποιηµένες αδρότητες (30-40-60
µικρά)
(7) Να είναι αδρές από τη µία ή και τα δύο πλευρές
(8) Να είναι κατασκευασµένες από Οξείδιο του Αργιλίου πλάτους 4mm.
(9) Να έχουν κενό στο κέντρο και δύο αδρότητες
(1) Να φέρουν ηµεροµηνία λήξεως.
(2) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.
(3) Να είναι τοποθετηµένα σε συσκευασία ασφαλείας
(4) Να είναι από αργίλιο και να εµπεριέχει διάφορες αδρότητες.
α. Να είναι κατασκευασµένα από µέταλλα υψηλής ποιότητας.
β. Να είναι ανθεκτικά στη διάβρωση.
γ. Να είναι τοποθετηµένα σε συσκευασία που να τα προστατεύει από το περιβάλλον.
δ. Να αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο.
(1) Να είναι ανοξείδωτες µεταλλικές.
(2) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ηµεροµηνία λήξης.
(3) Τοποθετηµένες σε θήκη χορηγητή
Κατάλληλη µεταλλική ή πλαστική κατασκευή η οποία χρησιµοποιείται για στερέωση
χαρτοπετσετών στο λαιµό του ασθενή
α. Να είναι αδιάβροχη από τη µία πλευρά και από την άλλη να αποτελείται από χαρτί µη
ερεθιστικό στο δέρµα.
β. Να διαθέτει σφιγκτήρα VELCRO.
γ. Να υπάρχει ευκρινής διακεκοµένη γραµµή για την εύκολη κοπή
α. Από 2 φύλλα χαρτί σε διάφορα χρώµατα και επικάλυψη πολυαιθυλενίου απ΄ τη µία πλευρά
β. Να είναι αδιάβροχα απ’ τη µία πλευρά
γ. Να έχουν διαστάσεις 1,48x33 cm
(1) Να φέρουν ηµεροµηνία λήξεως.
(2) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.
(3) Να είναι τοποθετηµένα σε συσκευασία ασφαλείας.
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74.

ΦΟΡΜΑ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΣΕΛΟΥΛΟΪΤ

75.

ΓΩΝΙΕΣ ΣΕΛΟΥΛΟΪΤ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ
ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ
ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕΛΟΥΛΟΪΤ

76.
77.

78.

ΦΥΡΑΜΑ Υ∆ΡΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ
ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΧΗΜ. ΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΣΤΑΣ- ΠΑΣΤΑΣ ΣΕ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10-15 GR, ΜΕ ΦΥΛΛΑ
ΑΝΑΜΙΞΗΣ
(ΦΥΡΑΜΑ Υ∆ΡΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ
ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ)
ΠΑΣΤΑ Υ∆ΡΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΜΦΡΑΞΗ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

79.

ΦΥΡΑΜΑ ΤΥΠΟΥ GROSSMAN, ΜΕΣΑΙΑΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΗΞΗΣ ΦΙΑΛ.30- 50- 100γρ.

80.

ΦΥΡΑΜΑ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΥΑΛΟΪΝΟΜΕΡΗΣ (ΣΚΟΝΗ)
ΦΥΡΑΜΑ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΡΗΤΙΝΩ∆ΟΥΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ (ΒΑΣΗ +
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ) (ΑΗ26)
ΧΑΡΤΙ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ
(8µ , 20µ, 40µ )

81.

82.
83.

84.

ΣΠΡΕΫ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΜΕ
ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΑΕΡΟΤΟΡ ΚΑΙ
ΜΙΚΡΟΜΟΤΟR
ΣΠΡΕΫ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ

ΑΔΑ: Ψ6Γ56-Α8Ε

(4) Να έχουν ικανοποιητικό χρόνο πήξης.
(1) Να φέρουν ηµεροµηνία λήξεως.
(2) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.
(3) Να είναι τοποθετηµένα σε συσκευασία ασφαλείας.
Να διατίθεται σε διάφορα σχήµατα για κάθε δόντι.
α. Να διατίθεται σε τρία πλάτη (6-8-10mm)
β. Να διαφέρουν µε χρωµατικό κωδικό για το µέγεθος.
(1) Να φέρουν ηµεροµηνία λήξεως.
(2) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά βιολογικά ανεκτά, ακτινοσκιερά.
(3) Να είναι τοποθετηµένα σε συσκευασία ασφαλείας η οποία να περιέχει µπλοκ ανάµιξης
(4) Να είναι ταχείας σκλήρυνσης

(1) Να διατίθεται σε µορφή Gel, σε σωληνάριο ή σύριγγα µε υψηλό ΡΗ.
(2) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ηµεροµηνία λήξης.
(3) Να είναι συσκευασµένο και τυποποιηµένο.
(4) Να διαθέτει ανταλλακτικά ρύγχη.
(1) Να φέρουν ηµεροµηνία λήξεως.
(2) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.
(3) Να είναι τοποθετηµένα σε συσκευασία ασφαλείας.
Σε συσκευασία κάψουλας για χρήση µε κώνους γουταπέρκας
α. Σε συσκευασία 2 σωληναρίων (βάση + καταλύτης) τύπου: πάστα – πάστα ή πάστα – γέλη,
ακτινοσκιερό, µε βάση την εποξυ-ρητίνη και ικανότητα αρχικής πήξης εντός 48 ωρών.
β. Αναµειγνυόµενα να δίνουν ρητινώδη σύσταση αυτοπολυµεριζόµενη
(1) Να φέρουν ηµεροµηνία λήξεως.
(2) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.
(3) Να είναι τοποθετηµένα σε συσκευασία ασφαλείας.
(1) Να φέρουν ηµεροµηνία λήξεως.
(2) Να είναι τοποθετηµένα σε συσκευασία ασφαλείας.
(3) Να είναι συµβατό µε σύστηµα του νοσοκοµείου
(1) Να φέρουν ηµεροµηνία λήξεως.
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85.

86.

87.

ΕΛΑΙΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΣΕ
ΦΙΑΛΙ∆ΙΟ
ΣΠΡΕΫ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΥΣΑΝΤΙΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΡΗΤΙΝΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ
(Tα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ο τύπος
προσδιορίζονται στη διακήρυξη).

88.

ΡΗΤΙΝΗ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ (ΒΑΣΙΚΟ
ΧΡΩΜΑ)

89.
90.
91.
92.

ΜΠΛΟΚ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
ΛΥΧΝΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΦΥΤΙΛΑΚΙΑ ΛΥΧΝΙΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΦΡΕΖΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΣΧΗΜΑΤΩΝ
ΦΡΕΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: Ψ6Γ56-Α8Ε

(2) Να είναι τοποθετηµένα σε συσκευασία ασφαλείας.
(3) Να είναι συµβατό µε σύστηµα του νοσοκοµείου
(1) Να φέρουν ηµεροµηνία λήξεως.
(2) Να είναι τοποθετηµένα σε συσκευασία ασφαλείας.
(3) Επιθυµητό να είναι συσκευασµένο σε φιαλίδιο 40-50ml .
(1) Να φέρουν ηµεροµηνία λήξεως.
(2) Να είναι τοποθετηµένα σε συσκευασία ασφαλείας.
(3) Επιθυµητό να είναι συσκευασµένο σε φιαλίδιο 300ml .
(1) Να φέρουν ηµεροµηνία λήξεως.
(2) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.
(3) Να είναι τοποθετηµένα σε συσκευασία ασφαλείας.
(4) Να είναι νανουβριδική , flow και regular
(5) Να έχουν υψηλό ιξώδες
(1) Να φέρουν ηµεροµηνία λήξεως.
(2) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.
(3) Να είναι τοποθετηµένα σε συσκευασία ασφαλείας.

Φύλλα πλαστικοποιηµένα και καλυµµένα από πολυαιθυλένιο
Λυχνία γυάλινη οινοπνεύµατος, ανθεκτική στη θραύση
Φυτιλάκια λυχνίας οινοπνεύµατος, τουλάχιστον 10cm
Φρέζες από τροχόλιθο για ευθεία χειρολαβή, µεγάλου µεγέθους

94.

ΚΑΨΟΥΛΑ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΜΟΝΗΣ Ή
∆ΙΠΛΗΣ ∆ΟΣΗΣ

95.

ΟΛΟΠΡΟΣΩΠΗ ΜΑΣΚΑ

(1) Να είναι κατάλληλες για κοπή οστού
(2) Να είναι µεταλλικές από carbide
(3) Να είναι προσαρµοζόµενη σε ευθεία χειρολαβή
(4) Να είναι ανθεκτικές στην αποστείρωση
(1) Να φέρουν ηµεροµηνία λήξεως.
(2) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.
(3) Να είναι τοποθετηµένα σε συσκευασία ασφαλείας.
(4) Αµάλγαµα διασποράς 70% σε άργυρο χωρίς τη γ2 φάση
Μάσκα πολλαπλών χρήσεων ή µιας χρήσης από πλαστικό διαφανές υλικό

96.

ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ
ΣΤΡΩΜΑ
ΠΑΡΑΠΟΛΦΙΚΕΣ ΚΑΡΦΙ∆ΕΣ ΜΕ ΤΡΥΠΑΝΙ
ΚΑΙ Ο∆ΗΓΟ, ΑΥΤΟΑΠΟΣΠΟΜΕΝΕΣ
Α∆ΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ GEL

α. Να διατίθεται σε µικροσύριγγα των 0.33gr για εύκολη τοποθέτηση.
β. Να είναι παρασκευασµένο µε σύνθεση ιόντων ψευδαργύρου για βακτηριοκτόνο δράση.
α. Να είναι κατασκευασµένες από ανοξείδωτο ατσάλι ή τιτάνιο.
β. Με τρύπανο διαµέτρου 0.75mm και 0.60mm.
(1) Να φέρουν ηµεροµηνία λήξεως.

93.

97.
98.
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99.

ΖΕΛΕ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΘΟΡΙΟΥ

100.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ
ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΕΞΑΚΤΙΚΑ ΦΑΤΝΙΑ

101.

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ STANΤ
ΕΝ∆Ο∆ΟΝΤΙΑΣ

102.
103.

ΤΑΙΝΙΑ ΓΑΖΑΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ
ΙΩ∆ΟΦΟΡΜΙΟ
ΜΙΚΡΟΨΥΚΤΡΕΣ

104.

ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΡΗΤΙΝΩΝ

105.
106.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΡΗΤΙΝΩΝ
ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

107.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΝΑΡΘΗΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΟΝΤΙΩΝ ΜΕ
ΙΝΕΣ ΥΑΛΟΥ

108.

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΝΗΜΑ (ΑΚΗΡΩΤΟΚΗΡΩΜΕΝΟ)

109.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΩΤΗΡΑ

ΑΔΑ: Ψ6Γ56-Α8Ε

(2) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.(φωσφορικό οξύ 37%)
(3) Να είναι τοποθετηµένα σε συσκευασία ασφαλείας.
α. Να διατίθεται σε σωληνάριο ή σύριγγα.
β. Να έχει πυκνότητα 1.23%
α. Να είναι απορροφήσιµο από κολλοειδή άργυρο διαστάσεων 14x7x7mm
β. Να είναι αποστειρωµένος.
α. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ηµεροµηνία λήξης.
β. Να είναι συσκευασµένο και τυποποιηµένο.
γ. Ανταλλακτικά κατάλληλα για εµπότιση µε απολυµαντικό.
α. Σε πλαστικό διανοµέα µε σφραγισµένη σακούλα αλουµινίου
β. Να έχει πλάτος 1cm.
α. Να είναι από πλαστικό υλικό και εύκαµπτο
β. Να είναι µιας χρήσης
γ. Να είναι διαφόρων χρωµάτων και µεγεθών
α. Να είναι ανθεκτικά
β. Να είναι πολλαπλών χρήσεων
γ. Να είναι αποστειρώσιµα σε αυτόκαυστο κλίβανο και µε ικανότητα εµβύθισης σε
απολυµαντικά/καθαριστικά διαλύµατα
Συγκολλητικός παράγοντας ολικής αδροποίησης
α. Να είναι από ατραυµατικό υλικό
β. Να έχει ειδικές εγκοπές στηρίξεως σύρµατος
γ. Να είναι εύκαµπτοι.
α. Σε θήκη χορηγητή
β. Να φέρουν κλιπς συγκράτησης.
γ. Σε σετ µε συγκολλητικό παράγοντα και διαφανή αποτυπωτικό υλικό µε φύσιγγες και ρύγχη
ανάµειξης
δ. Να είναι πολύ λεπτές 0.05 mm
α. Να είναι κατασκευασµένο µε επικάλυψη Teflon.
β. Να είναι ανθεκτικό στον καθαρισµό µεσοδοντίων διαστηµάτων
γ. Η συσκευασία να είναι µε διανοµέα.
α. Να είναι κατασκευασµένες από φυσικό υλικό, χωρίς Latex και χωρίς πούδρα.
β. Να είναι διαστάσεων 15x15cm περίπου.
γ. Να έχουν µεγάλη ελαστικότητα.
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110.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

111.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΓΙΑ
ΑΕΡΟΫ∆ΡΟΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ

112.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

113.

ΠΑΓΟΚΥΣΤΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

114.

∆ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΟ ΜΕ ΠΟ∆ΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΠΑΚΙ

115.

ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

116.

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΡΑΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ,
ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
(Tα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το µέγεθος
προσδιορίζονται στη διακήρυξη).

117.

∆ΟΧΕΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΑΔΑ: Ψ6Γ56-Α8Ε

α. Να καλύπτουν τον ψηφιακό σένσορα και µέρος του καλωδίου.
β. Μιας χρήσεως
γ. Να διατίθεται σε πακέτο των 100.
α. Να έχουν διαστάσεις 6x25cm διαφανή.
β. Να διατίθενται σε κουτί διανοµέα 500 τεµαχίων.
α. Να είναι κατασκευασµένο από φύλλο πολυαιθυλενίου µε επικάλυψη απορροφητικής
κυτταρίνης για δίσκους, εργαλεία, πάγκους.
β. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ηµεροµηνία λήξης.
γ. Να είναι συσκευασµένο και τυποποιηµένο σε ατοµική συσκευασία και αποστειρωµένο σε 3
διαστάσεις.35x50cm, 50x70cm και 70x100cm.
δ. Να είναι πράσινα.
α. Σε πλαστική σακούλα µε ζελατίνη, επαναχρησιµοποιούµενη, για ψύξη και θέρµανση
β. Να τοποθετείται και σε φούρνο µικροκυµάτων.
γ. Να έχει διαστάσεις 14x18cm
α .Κατάλληλη µεταλλική ανοξείδωτη κατασκευή η οποία να χρησιµοποιείται για αποκοµιδή
απορριµµάτων.
β. Να έχει χωρητικότητα 10 έως 15Lt
γ. Να διαθέτει ποδοκίνητο µηχανισµό για να αποφεύγεται η µε τα χέρια επαφή.
δ. ∆εν απαιτείται η κατάθεση δείγµατος.
α. Να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.
β. Να είναι ανθεκτικά στη χρήση, θραύση, αποχρωµατισµό και διάβρωση.
γ. Να είναι κατασκευασµένο από µέταλλα υψηλής ποιότητας. Να αναφερθεί το υλικό
κατασκευής
δ. Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερµότητας όσο και σε αυτόκαυστο.
ε. Να µην είναι τοξικά και να µην εγκυµονούν κινδύνους για την δηµόσια υγεία
στ. ∆εν απαιτείται η κατάθεση δείγµατος
α. Να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.
β. Να είναι ανθεκτικά στη χρήση, θραύση, αποχρωµατισµό και διάβρωση.
γ. Να είναι κατασκευασµένο από µέταλλα υψηλής ποιότητας. Να αναφερθεί το υλικό
κατασκευής
δ. Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερµότητας όσο και σε αυτόκαυστο.
ε. Να µην είναι τοξικά και να µην εγκυµονούν κινδύνους για την δηµόσια υγεία
Κατάλληλο για χρήση στο οδοντιατρείο
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118.

ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΘΗΚΗ ∆ΙΕΥΡΥΝΤΗΡΩΝ

ΑΔΑ: Ψ6Γ56-Α8Ε

Κατασκευασµένη από ανοξείδωτο ατσάλι ή άλλο κατάλληλο υλικό, κατάλληλη για
προετοιµασία και αποστείρωση διευρυντήρων και ρινών.
α. Να είναι κατασκευασµένες από κατάλληλο υλικό,
β. Να είναι κατάλληλες για τον σκοπό που προορίζονται..

119.

ΘΗΚΕΣ ΦΡΕΖΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ
(Tα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ο τύπος των
θηκών προσδιορίζονται στη διακήρυξη).

120.

ΛΑΒΗ ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ
ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

α. Να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.
β. Να είναι ανθεκτικά στη χρήση, θραύση, αποχρωµατισµό και διάβρωση.
γ. Να είναι κατασκευασµένο από µέταλλα υψηλής ποιότητας. Να αναφερθεί το υλικό
κατασκευής
δ. Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερµότητας όσο και σε αυτόκαυστο.
ε. Να µην είναι τοξικά και να µην εγκυµονούν κινδύνους για την δηµόσια υγεία

121.

ΚΟΧΛΙΑΡΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ
(Tα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το µέγεθος
προσδιορίζονται στη διακήρυξη).

α. Να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.
β. Να είναι ανθεκτικά στη χρήση, θραύση, αποχρωµατισµό και διάβρωση.
γ. Να είναι κατασκευασµένο από µέταλλα υψηλής ποιότητας. Να αναφερθεί το υλικό
κατασκευής
δ. Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερµότητας όσο και σε αυτόκαυστο.
ε. Να µην είναι τοξικά και να µην εγκυµονούν κινδύνους για την δηµόσια υγεία

122.

ΛΑΒΙ∆Α ΒΑΜΒΑΚΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
(Tα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το µέγεθος
προσδιορίζονται στη διακήρυξη).

123.

Ο∆ΟΝΤΑΓΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ – ∆ΕΞΙΩΝ
ΓΟΜΦΙΩΝ,
ΑΝΩ ∆ΕΞΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ- ∆ΕΥΤΕΡΩΝ
ΓΟΜΦΙΩΝ,
ΑΝΩ ΠΡΟΓΟΜΦΙΩΝ Ή ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

α. Να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.
β. Να είναι ανθεκτικά στη χρήση, θραύση, αποχρωµατισµό και διάβρωση.
γ. Να είναι κατασκευασµένο από µέταλλα υψηλής ποιότητας. Να αναφερθεί το υλικό
κατασκευής
δ. Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερµότητας όσο και σε αυτόκαυστο.
ε. Να µην είναι τοξικά και να µην εγκυµονούν κινδύνους για την δηµόσια υγεία
α. Να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.
β. Να είναι ανθεκτικά στη χρήση, θραύση, αποχρωµατισµό και διάβρωση.
γ. Να είναι κατασκευασµένο από µέταλλα υψηλής ποιότητας. Να αναφερθεί το υλικό
κατασκευής
δ. Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερµότητας όσο και σε αυτόκαυστο.
ε. Να µην είναι τοξικά και να µην εγκυµονούν κινδύνους για την δηµόσια υγεία

124.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΛΑΓΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΕΩΣ

α. Να είναι ανοξείδωτα.
β. Να αντέχουν σε χηµική ή αυτόκαυστη αποστείρωση.
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ΑΔΑ: Ψ6Γ56-Α8Ε

γ. Να διατίθενται σε 2 µήκη (21 και 25cm).
ΡΙΝΗ ΟΣΤΩΝ
(Tα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το µέγεθος
προσδιορίζονται στη διακήρυξη).
ΘΗΚΗ, ∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ ΠΕΤΣΕΤΩΝ

α. Να φέρουν ηµεροµηνία λήξεως.
β. Να είναι κατασκευασµένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.
γ. Να είναι τοποθετηµένα σε συσκευασία ασφαλείας.
Να είναι κατασκευασµένη από πλεξιγκλάς µε καπάκι

127.

ΣΥΡΙΓΓΑ ΥΠΟ∆ΕΡΜΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
CARPUL

128.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ∆ΙΠΛΟΓΩΝΙΑΚΗ
Ο∆ΟΝΤΟΓΛΥΦΑΝΩΝ ΑΕΡΟΤΟΡ ΤΑ FARO

α. Να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.
β. Να είναι ανθεκτικά στη χρήση, θραύση, αποχρωµατισµό και διάβρωση.
γ. Να είναι κατασκευασµένο από µέταλλα υψηλής ποιότητας. Να αναφερθεί το υλικό
κατασκευής
δ. Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερµότητας όσο και σε αυτόκαυστο.
ε. Να µην είναι τοξικά και να µην εγκυµονούν κινδύνους για την δηµόσια υγεία
στ. ∆εν απαιτείται η κατάθεση δείγµατος
α. Να λειτουργούν µέχρι τα 420.000 στροφές/1’ και σε πίεση 2.3 έως 3 Βar (ατµόσφαιρες).
β. Να συνδέονται µε το στέλεχος του µηχανήµατος µε ταχυσύνδεσµο.
γ. Να λιπαίνονται µε λιπαντικό υψηλής ποιότητας.
δ. Να αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο.
ε. Να είναι κατασκευασµένες από ελαφρά υψηλής ποιότητας µέταλλα.
στ. Να είναι κατάλληλες για τον τύπο του µηχανήµατος που προορίζονται να υποστηρίξουν
(όταν αναφέρεται).
ζ. Να έχουν σύστηµα τοποθέτησης των εγλυφίδων τύπου push button (χωρίς choc αλλαγής
εγλυφίδων).
η. Να φέρουν αντιολισθητικές ραβδώσεις.
θ. ∆εν απαιτείται η κατάθεση δείγµατος.
Ι. Να φέρουν οπτικές ίνες για φως

129.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΤΥΠΩΝ
(Tα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ο τύπος τα
χειρολαβής προσδιορίζονται στη διακήρυξη).

130.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΕΡΟΤΟΡ ΥΨΗΛΗΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ

125.

126.

α. Να έχουν εσωτερικό Spray .
β. Να φέρουν ένδειξη µπλε (αναλογία 1:1)
γ. Να αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο.
δ. Να είναι κατασκευασµένες από υψηλής ποιότητας µέταλλα.
ε. Να είναι κατάλληλες για τον τύπο του µηχανήµατος που προορίζονται να υποστηρίξουν (όταν
αναφέρεται τύπος)
στ. ∆εν απαιτείται η κατάθεση δείγµατος .
ζ. Να φέρουν οπτικές ίνες για φως
α. Να φέρουν αντιολισθητικές ραβδώσεις.
β. Να συνδέονται µε το στέλεχος του µηχανήµατος µε ταχυσύνδεσµο.
γ. Να λιπαίνονται µε λιπαντικό υψηλής ποιότητας.
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(Tα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ο τύπος τα
χειρολαβής προσδιορίζονται στη διακήρυξη).

131.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΚΌΛΛΗΣΗΣ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΚΟΦΤΗ ΓΙΑ ΡΟΛΛΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

132.

ΛΟΥΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

133.

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΙΑΤΡΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

134.
135.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΩΤΟΥ Ε∆ΡΑΣ
ΦΙΛΤΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ
Ε∆ΡΑ
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
∆ΙΑΛΥΜΑ ∆ΙΓΛΥΚΟΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΕΞΙ∆ΙΝΗΣ
2%
∆ΙΑΛΥΜΑ ∆ΙΑΛΥΣΗΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΩΝ
ΕΜΦΑΚΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

136.
137.
138.
139.

ΑΔΑ: Ψ6Γ56-Α8Ε

δ. Να αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο.
ε. Να είναι κατασκευασµένες από ελαφρά υψηλής ποιότητας µέταλλα.
στ. Να είναι κατάλληλες για τον τύπο του µηχανήµατος που προορίζονται να υποστηρίξουν (όταν
αναφέρεται).
ζ. Να έχουν σύστηµα τοποθέτησης των εγλυφίδων τύπου push button (χωρίς choc αλλαγής εγλυφίδων)
η. ∆εν απαιτείται η κατάθεση δείγµατος.
θ. Να φέρουν οπτικές ίνες για φως

α. Να λειτουργεί στα 220-230V και να διαθέτει ασφάλεια για την αυξοµείωση τα τάσης του
ρεύµατος.
β. Να διαθέτει ηχητική προειδοποίηση για το πέρας τα θερµοσυγκολλήσεως.
γ. Να διαθέτει ωφέλιµη επιφάνεια συγκολλήσεως από 5 – 30cm περίπου.
δ. ∆εν απαιτείται κατάθεση δείγµατος.
α. Να λειτουργεί στα 230V(±10%) / 50Hz (±0,5 Hz).
β. Nα διαθέτει ανοξείδωτο κάδο και να ενσωµατώνεται σε ειδικό πλαστικό περίβληµα αντοχής που θα
ελαττώνει το θόρυβο.
γ. Η χωρητικότητα του κάδου πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 λίτρα.
δ. Να συνοδεύεται από ειδικά γυάλινα δοχεία για την τοποθέτηση των µικροεργαλείων.
ε. Να παρέχει µέγιστη ισχύ υπερήχων τουλάχιστον 300 W
στ. Επιθυµητό να διαθέτει αποχέτευση για το νερό .
α. Να έχει βάση τροχήλατη, ανθεκτική κατά προτίµηση, µεταλλική και µε θέση στηρίξεως των ποδιών.
β. Να στηρίζεται σε τέσσερις ή πέντε ρόδες για καλύτερη ευστάθεια-στήριξη και ευχερέστερη
µετακίνηση.
γ. Να είναι περιστρεφόµενο και µε µοχλό ρυθµίσεως του ύψους του.
δ. Να φέρει πλάτη.
ε. ∆εν απαιτείται η κατάθεση δείγµατος
στ. Ανθεκτικό σε µεγάλα σωµατικά βάρη

Καλύµµατα προσαρµοζόµενα σε διάφορα µεγέθη και τύπους κεφαλωτών (µιας χρήσης)
Φίλτρο για αναρρόφηση, συµβατό µε την έδρα του νοσοκοµείου
Υγρό µε αποφρακτική ικανότητα των σωληνώσεων της χειρουργικής αναρρόφησης
Να συνοδεύεται από ειδικό δοχείο
Υγρό µε απολυµαντική ικανότητα των σωληνώσεων της χειρουργικής αναρρόφησης
Να συνοδεύεται από ειδικό δοχείο
Υγρό διάλυµα διγλυκονικής χλωρεξιδίνης, χωρίς χρωστικές, για απολύµανση ριζικών
σωλήνων, υδατοδιαλυτό, περιεκτικότητας 2%.
Υγρό διάλυµα, χωρίς χρωστικές, µε κατάλληλους διαλύτες για αφαίρεση ρητινούχων
εµφρακτικών υλικών - φυραµάτων των ριζικών σωλήνων, υδατοδιαλυτό, σε σκουρόχρωµο

20PROC006468186 2020-03-23

140.

∆ΙΑΛΥΜΑ ∆ΙΑΛΥΣΗΣ ΕΥΓΕΝΟΛΟΥΧΩΝ
ΕΜΦΑΚΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

141.

∆ΙΑΦΑΝΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΦΙΛΜ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 10Χ15 ΕΚ
ΠΑΣΤΑ EDTA ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 17% ΓΙΑ
ΧΗΛΙΣΗ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ RC PREP
∆ΙΑΛΥΜΑ ∆ΙΑΚΛΥΣΜΟΥ EDTA 18% 500ml

142.
143.
144.

145.
146.

∆ΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩ∆ΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3-5% (EAU DE
LABARAQUE) ΣΕ ΦΙΑΛΗ 1lt
ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΧΩΡΙΣ
ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΤΙΚΟ
ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΜΕ
ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΤΙΚΟ

147.

ΚΟΝΙΑ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΤΑ

148.

ΓΕΛΗ ΦΘΟΡΙΩΣΗΣ

ΑΔΑ: Ψ6Γ56-Α8Ε

φιαλίδιο που να εξασφαλίζει την προστασία από την εξάτµισή του, µε κατάλληλο δοσοµετρητή
Υγρό διάλυµα, χωρίς χρωστικές, µε κατάλληλους διαλύτες για αφαίρεση ευγενολούχων
εµφρακτικών υλικών - φυραµάτων των ριζικών σωλήνων, υδατοδιαλυτό, σε σκουρόχρωµο
φιαλίδιο που να εξασφαλίζει την προστασία από την εξάτµισή του, µε κατάλληλο δοσοµετρητή
Με αυτοκόλλητη τη µία επιφάνεια, εύκολα ανασυρόµενη, να µην αφήνει υπολείµµατα
κολλώδους ουσίας.
Σκεύασµα EDTA 15-17% σε πάστα, για την διευκόλυνση της διάνοιξης ενασβεστιωµένων
ριζικών σωλήνων, υδατοδιαλυτό.
Υγρό διάλυµα διακλυσµού EDTA 18%, για την διευκόλυνση της διάνοιξης ενασβεστιωµένων
ριζικών σωλήνων, υδατοδιαλυτό.
Υγρό διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου 3-5%, µε ουδέτερο pH, για την απολύµανση ριζικών
σωλήνων, υδατοδιαλυτό, σε µη διαφανή συσκευασία.
Να περιέχει υδροχλωρική µεπιβακαϊνη
Να περιέχει :
α. Αρτικαϊνη, αδρεναλίνη 1/100.000
β. Αρτικαϊνη, αδρεναλίνη 1/200.000
Κονία έµφραξης ΜΤΑ για αποκατάσταση διατρήσεων, βιοσυµβατή, που να αποτελείται από
σκόνη και υγρό, εύκολη στην τοποθέτηση, µε αντοχή στις µηχανικές δυνάµεις και ικανότητα
αρχικής πήξης εντός 48 ωρών.
Περιεκτικότητα 2% σε Φθόριο για χρήση στην παιδοδοντία

ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ
Α/Α
149.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ
ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ
ΠΟΛΥΒΙΝΙΛΟΣΙΛΟΞΑΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
(1) Να υπάρχει πιστόλι ανάµιξης στη συσκευασία
(2) Να φέρει ρύγχη ανάµιξης
(3) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ηµεροµηνία λήξης.
(4) Να είναι συσκευασµένο και τυποποιηµένο.
(5) Να είναι δυνατή η ανάµιξη τους µε γάντια χωρίς πούδρα
(6) Να διατίθεται σε κυτία µε µορφή πάστας (βάση + καταλύτης) ή σε φύσιγγες
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150.

ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ
ΠΟΛΥΒΙΝΙΛΟΣΙΛΟΞΑΝΗΣ

151.

ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

Low & very low λεπτόρευστη σιλικόνη

152.

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ

Καταλύτης σε σωληνάριο για σιλικόνες συµπύκνωσης

153.

ΡΗΤΙΝΩ∆ΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΚΟΝΙΑ
(∆ΙΠΛΟΥ
ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΗ)

154.

155.

ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΟ

ή

ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ
ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΟ,
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ
ΑΝΑΜΙΞΕΩΣ
ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

156.
ΥΑΛΟΪΝΟΜΕΡΗΣ ΚΟΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

157.

∆ΙΣΚΑΡΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ

158.

ΥΑΛΟΙΝΟΜΕΡΗΣ
ΡΗΤΙΝΩ∆ΩΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΚΟΝΙΑ

159.

ΥΛΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ

ΑΔΑ: Ψ6Γ56-Α8Ε

(1) Να διατίθεται σε συσκευασία διπλού σωληναρίου φύσιγγας
(2) Να φέρει ρύγχος ανάµιξης + ενδοστοµατικά ρύγχη
(3) Να είναι ταχείας πήξεως.
(4) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ηµεροµηνία λήξης.
(5) Να είναι συσκευασµένο και τυποποιηµένο.

α. Να φέρουν ηµεροµηνία λήξεως.
β. Να είναι κατασκευασµένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.
γ. Να είναι τοποθετηµένα σε συσκευασία ασφαλείας.
(1) Να φέρουν ηµεροµηνία λήξεως.
(2) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.
(3) Να είναι τοποθετηµένα σε συσκευασία ασφαλείας.
(1) Να είναι ελεύθερο σκόνης
(2) Να αλλάζει χρώµα κατά τον πολυµερισµό του
(3) Να έχει γεύση βανίλια ή µέντα.
(4) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ηµεροµηνία λήξης.
(5) Να είναι συσκευασµένο και τυποποιηµένο.
(6) Να έχει πιστοποίηση CE και ΝΙΟΜ
(7) ∆ιάρκεια ζωής: 3 χρόνια.
(1) Να έχει µπολ ανάµιξης και δοσοµετρητή σε κουταλάκι για τη σκόνη
(2) Η σκόνη να περιέχει κυρίως φθοριούχο , πυριτικό αργίλιο
(3) Να είναι πρόσφατης παραγωγής και να έχει ηµεροµηνία λήξης.
(4) Να είναι συσκευασµένο και τυποποιηµένο σε σκόνη + υγρό.
(1) Να είναι από πλαστικό, ανοξείδωτο µέταλλο ή αλουµίνιο.
(2) Να είναι διάτρητα.
(3) Να διατίθενται σε 3 µεγέθη για άνω και κάτω γνάθο
(1) Να διατίθεται σε σύριγγα ή σε φύσιγγα διπλή.
(2) Να έχει πιστόλι ανάµιξης.
(3) Να έχει ρύγχη ανάµιξης
(1) Να έχει ρητινώδης σύσταση ελεύθερο µεθυλοµεθακρυλικών και υπεροξειδίων.
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162.

(2) Να διατίθεται σε συσκευασία 6 συριγγών + 50 ρυγχών ανάµιξης
(1) Να φέρει στη συσκευασία διπλά ανταλλακτικά σωληνάρια και τα ρύγχη ανάµιξης
να προσαρµόζονται σε συσκευή τύπου PENTAMIX II
(2) Να διατίθεται σε φύσιγγες βάση + καταλύτη.
ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟΥ
(1) Να είναι µαλακό στο στόµα µετά τη χρήση του για 12 µήνες
ΤΥΠΟΥ
(2) Να διατίθεται σε παχύρρευστο + λεπτόρρευστο σωληνάριο ή κυτία µε µορφή
στοκκώδη (πάστα-πάστα) και στη συσκευασία να το συνοδεύουν µίας χρήσεως
κυπελλάκια και δοσοµετρητές.
ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ
Να είναι εύκαµπτες.

163.

ΜΠΩΛ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΑΛΓΙΝΙΚΟΥ

164.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΕΣ

160.

161.

165.

166.

ΣΤΕΦΑΝΩΝ
ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΑ

Να είναι εύκαµπτο εύκολο στους χειρισµούς και εύκολο στον καθαρισµό του.

(1) Να είναι ανεπηρέαστες σε φυσικοχηµικές ή θερµοκρασιακές επιδράσεις.
(2) Να διατίθεται µε συσκευασία σε ασορτί 180 στεφάνων πρόσθια + προγόµφια σε
60 διαφ. Μεγέθη µε οδηγούς καλουπιών.
ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
(1) Να έχει υψηλή αντοχή θλίψης, άµεση τελική σκληρότητα, εξαιρετική ροή και
ιδανική προσκόλληση στην οδοντική ουσία
ΚΟΛΟΒΟΜΑΤΩΝ ∆ΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ
(2) Να διατίθεται σε συσκευασία 2 συριγγών Α3 µε τουλάχιστον 20 ρύγχη ανάµιξης +
ενδοστοµατικά ρύγχη
ΚΟΝΙΑ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ
(1) Να είναι µε ή χωρίς ευγενόλη
ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(2) Να διατίθεται σε σωληνάρια βάση – πάστα σωληνάριο – καταλύτης (πάστα) για
ανάµιξη µε το χέρι

167.
168.

ΜΑΧΑΙΡΙ∆ΙΟ ΚΗΡΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΜΟΝΩΤΗΡΑ

169.

ΝΗΜΑ ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΟΥΛΩΝ

170.
171.

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ

ΣΤΕΦΑΝΕΣ

Να είναι κατασκευασµένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.
(1) Να είναι κατασκευασµένα από υλικά βιολογικά ανεκτά.
(ανοξείδωτο µέταλλο ή πλαστικό)
(2) Να αποστειρώνονται τόσο σε κλίβανο ξηράς θερµότητας όσο και
σε
αυτόκαυστο
Από 100% βαµβάκι διαφόρων µεγεθών εµποτισµένα µε αιµοστατικό διάλυµα ή όχι
Από οξείδιο του αργιλίου 32% σε υγρό
(1) Για χρήση σε ηλεκτρονικό µηχάνηµα εντοπισµού του ακρορριζίου
(2) Να είναι συµβατό µε το µηχάνηµα του νοσοκοµείου
(3) Να είναι αποστειρώσιµο σε κλίβανο αυτόκαυστο
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ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Α/Α
172.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ Ανθεκτικά σε αυτόκαυστο.
ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΘΕΡΜΟΑΝΤΟΧΟΙ

173.

ΧΑΡΤΙ
ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ ∆ιαστάσεων 8΄΄ x 10΄΄ .
ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ

174.

ΣΥΡΜΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ Σύσταση Νικελίου – Τιτανίου.
ΜΕΓΕΘΩΝ

175.

ΣΥΡΜΑ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ α. Κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο χάλυβα.
ΜΕΓΕΘΩΝ
β. Ανθεκτικό στην ενδοστοµατική διάβρωση.

176.

ΣΥΡΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΧΑΛΥΒΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ α. Κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο χάλυβα.
∆ΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ
β. Ανθεκτικό στην ενδοστοµατική διάβρωση.

177.

ΣΥΡΜΑ ΤΜΑ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Η
ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΑ
∆ΙΑΦΟΡΩΝ
∆ΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ
∆ΑΚΤΥΛΙΟΙ
ΠΡΩΤΩΝ
ΓΟΜΦΙΩΝ
ΑΝΩ
ΓΝΑΘΟΥ ΜΕ ΤΡΙΠΛΟ ΧΥΤΟ ΣΩΛΙΝΙΣΚΟ

178.

179.

180.
181.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

α. Κατασκευασµένοι από σύρµα Β τιτανίου.
β. Ανθεκτικό στην ενδοστοµατική διάβρωση.
α. Κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο ατσάλι.
β. Να φέρει τριπλό χυτό σωληνίσκο - 14" Tq, 00 Tip, 100 Offset µε εγκοπή 0.22'' ,
υπερώιο cleat, hook ,σωληνίσκο εξωστοµατικού ουλικά, convertible.

∆ΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΡΩΤΩΝ ΓΟΜΦΙΩΝ ΚΑΤΩ α. Κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο ατσάλι.
ΓΝΑΘΟΥ ΜΕ ∆ΙΠΛΟ ΧΥΤΟ ΣΩΛΙΝΙΣΚΟ
β. Να φέρει διπλό χυτό σωληνίσκο µετατρεπτό µε υποδοχή για lipbumper µε εγκοπή
0.22"- 20 °Tq, 0 °Τίρ 0 ° Offset, hook και γλωσσικό cleat, convertible
∆ΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΡΩΤΩΝ ΠΡΟΓΟΜΦΙΩΝ ΑΝΩ α. Κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο ατσάλι.
ΓΝΑΘΟΥ ΜΕ ΧΥΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ
2. Να φέρει χυτό άγκιστρο, εγκοπή 0.22'' -70 Tq +0 Α και υπερώιο cleat.
∆ΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΡΩΤΩΝ ΠΡΟΓΟΜΦΙΩΝ ΚΑΤΩ α. Κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο ατσάλι.
ΓΝΑΘΟΥ ΜΕ ΧΥΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ
β. Να φέρει χυτό άγκιστρο, εγκοπή 0.22" -120 Tq , +2° Α και γλωσσικό cleat.
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182.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ
ΓΟΜΦΙΟΥ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ

ΠΡΩΤΟΥ α. Κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο ατσάλι.
β. 0.22" σχισµής. 140 Tq 00 Tlp και hook.

183.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ
ΓΟΜΦΙΟΥ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ

ΠΡΩΤΟΥ α. Κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο ατσάλι.
β. 0.22" σχισµής 20°Tip, 00 Tip και hook.

184.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΥ α. Κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο ατσάλι.
ΓΟΜΦΙΟΥ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ 0.22’’ ΚΑΙ 0ο Τq.
β. Σχισµή 0.22" και 0οTq.

185.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΥ
ΓΟΜΦΙΟΥ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ 0.22’’ ΚΑΙ 0ο Τq.
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ BUTTONS ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΠΕ∆Η ΒΑΣΗ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ HOOKS ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΒΑΣΗ

186.
187.
188.

189.

ΑΔΑ: Ψ6Γ56-Α8Ε

α. Κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο ατσάλι.
β. Σχισµή 0.22" και 0οTq.
Κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο ατσάλι.
Κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο ατσάλι.

ΑΓΚΙΣΤΡΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
0.22’’ Κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο ατσάλι – βάση µε πλέγµα
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΥΤΑ ΜΕ HOOK ΣΤΟΥΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΒΤ.
ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ 0.22’’ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ Άγκιστρα κεραµικά 0.22" αυτοκόλλητα µε Hook στους κυνόδοντες µε βάση µε πλέγµα.
ΜΕ HOOK ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟ∆ΟΝΤΕΣ

190.
191.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ HOOKS 0.17X0.25
ΥΠΕΡΩΙΕΣ ∆ΟΚΟΙ

Από ανοξείδωτο χάλυβα.
Από ανοξείδωτο χάλυβα µε προσχηµατισµένα loops

192.

ΑΓΚΙΣΤΡΑ COMPOSITE 0.22 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ Βάση µε πλέγµα
ΜΕ HOOK ΣΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΒΤ.

193.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ Να περιέχει τον συγκολλητικό παράγοντα και την ρητίνη σε σύριγγα
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΑΠΑΣΒΕΣΤΙΩΜΕΝΗΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΝΗΣ ΣΕ
ΣΕΤ.

194.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ Να είναι αδροποιητικό, το ζελέ για την αποµόνωση των αυλών και το conditioner.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ- ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ - ΧΡΥΣΟΥ.
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195.

ΤΑΙΝΙΑ ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Να είναι κατασκευασµένη από άριστης ποιότητας αφρολέξ και ύφασµα.
ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΕΛΞΕΩΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΑΦΡΟΛΕΞ ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ.

196.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ Μηχανισµός αποτελούµενος από το ελατήριο και το κλίπ ασφάλισης σε πακέτο των
ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΜΕΣΑΙΑΣ πέντε (5) τεµαχίων.
∆ΥΝΑΜΕΩΣ.

197.

ΑΥΧΕΝΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ
ΕΛΞΕΩΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΦΡΟΛΕΞ.

ΜΕ Να είναι κατασκευασµένη από αφρολέξ και ύφασµα υψηλής ποιότητας.

198.

ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ
ΕΛΞΕΩΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΦΡΟΛΕΞ.
ΜΑΣΚΑ DELAIRE

ΜΕ Να είναι κατασκευασµένη από αφρολέξ και ύφασµα υψηλής ποιότητας.

199.

Να είναι κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα µε υποδοχές για το µέτωπο και το
γένειο, ρυθµιζόµενη.

200.

ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΤΟΞΟ ΜΕ STOP, ΚΟΝΤΟΥ Να είναι κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα µε προσχηµατισµένη αγκύλη.
ΕΞΩΤ ΣΚΕΛΟΥΣ (∆ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ).

201.

ΣΥΡΜΑΤΙΝΕΣ
ΠΡΟΣ∆ΕΣΕΙΣ
ΚΟΝΤΕΣ Κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο χάλυβα µε διάµετρο 0.10΄΄ ή 0.12΄΄
ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ 0.10" &0.12”.

202.

ΣΥΡΜΑΤΙΝΕΣ ΠΡΟΣ∆ΕΣΕΙΣ ΜΑΚΡΙΕΣ 0.10" Κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο χάλυβα µε διάµετρο 0.10΄΄ ή 0.12΄΄
&0.12”.

203.

ΣΥΡΜΑΤΙΝΕΣ ΠΡΟΣ∆ΕΣΕΙΣ KOBAYASHI Κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο χάλυβα µε διάµετρο 0.12΄΄
ΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ 0.12".

204.

ΣΥΡΜΑΤΙΝΕΣ ΠΡΟΣ∆ΕΣΕΙΣ
ΜΑΚΡΙΕΣ 0.14".

205.

ΓΥΨΟΣ
ΛΕΥΚΟΣ
ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΘ. ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ.

KOBAYASHI Κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο χάλυβα µε διάµετρο 0.14΄΄

ΓΙΑ Γύψος ειδικός σκληρός ορθοδοντικών εκµαγείων.
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206.

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΚΟΝΗ

Ακρυλικό κατασκευής ορθοδοντικών µηχανισµών µε δυνατότητα άριστης στίλβωσης.

207.

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΜΟΝΟΜΕΡΕΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΣ.

Υψηλής ποιότητας µονοµερές υγρό για κατασκευή άριστων ακρυλικών µηχανισµών.

208.

∆ΙΣΚΑΡΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Κατασκευασµένη από πλαστικό – διάτρητο, σε διάφορα µεγέθη και αποστειρώσιµα.
∆ΙΑΤΡΗΤΑ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΩ ΚΑΙ
ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ.

209.

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α "ΜΝΗΜΗΣ" ∆ΙΑΦΑΝΗΣ Κατασκευασµένη από υλικό ανθεκτικό Latex σε ρολό των 4.7m .
ΣΤΕΝΗ Ή ΦΑΡ∆ΙΑ Ή ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΛΕΞΗ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4.7Μ.

210.

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ∆ΕΣΕΙΣ .120" ∆ΙΑΦΑΝΕΙΣ Κατασκευασµένη από υψηλής ποιότητας Latex σε συσκευασία των 1000 τεµ.
Η ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1000
ΤΕΜ.

211.

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΝΗΜΑ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 0.20", Η 0.25".

212.

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ∆ΙΑΦΑΝΗΣ .018" Ή Κατασκευασµένη από υψηλής ποιότητας Latex διαµέτρου 0.18΄΄ ή 0.20΄΄ για κάλυψη
0.20”
ορθοδοντικού σύρµατος.

213.

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΦΗΝΑ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΣΤΡΟΦΩΝ.

Κατασκευασµένη από Latex.

214.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ
ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΤΩΝ 1000 ΤΕΜ (ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΙ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ).
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ
∆ΙΑΓΝΑΘΙΚΟΙ
∆ΑΚΤΥΛΙΟΙ
ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ (1/4'' 3 1/4'' ΟΖ Ή
3/16” 3 1/2" OZ Ή 5/16” 2 OZ)

Κατασκευασµένα από Latex, ανθεκτικά στο στοµατικό περιβάλλον σε συσκευασία των
1000 τεµ .

215.

216.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ
ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ
ΑΠΟΤΡΙΠΤΙΚΟ ΣΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ.

Κατασκευασµένη από υψηλής ποιότητας Latex για πρόσδεση σε ορθοδοντικό σύρµα
διαµέτρου 0.20" ή 0.25".

Κατασκευασµένοι από ΝΟΝLatex υλικό, σε φάκελο των 100 τεµ, διαφόρων δυνάµεων
ειδικά για ασθενείς µε αλλεργία στο LATEX.

ΜΕ Ταινία λείανσης µε αποτριπτικό στη µια της επιφάνειας, σε συσκευασία 10 τεµ.
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217.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΣΟ∆ΟΝΤΙΟΥ ΑΠΟΤΡΙΒΗΣ ΣΕ Σετ αποτελούµενο από εργαλεία µε υποδοχή για µικρές αποτριπτικές ταινίες.
ΣΕΤ
(ΣΤΕΛΕΧΟΣ-∆ΙΑΦΟΡΕΣ
ΑΠΟΤΡΙΠΤΙΚΕΣ(ΤΑΙΝΙΕΣ)

218.

∆ΙΣΚΟΙ
ΓΙΑ
ΕΓΓΥΣ-ΑΠΩ
ΑΠΟΤΡΙΒΗ Να µπορούν να αποστειρωθούν στο αυτόκαυστο.
Ο∆ΟΝΤΩΝ ∆ΙΠΛΗΣ Η ΜΟΝΗΣ ΟΨΕΩΣ.

219.

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΟΠΙΣΘΙΑΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΣ Σετ δύο τεµαχίων µε υποδοχές για πρόσδεση σε άνω και κάτω τόξο.
ΓΟΜΦΙΩΝ JONE'S JIG ΣΕ ΣΕΤ.

220.

ΣΥΣΤΗΜΑ
∆ΙΑΓΝΑΘΙΚΩΝ
JUSPER JUMPER ΣΕ ΣΕΤ.

221.

ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΝΙ-ΤΙ ΜΕ EYELETS ∆ΥΝΑΜΕΩΣ Κατασκευασµένο από Νικέλιο – Τιτάνιο µε στρόγγυλες υποδοχές για πρόσδεση στα δύο
150ΓΡ ΣΕ ΚΥΤΙΟ ΤΩΝ 10 ΤΕΜ.
άκρα του.

222.

ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΝΙ-ΤΙ ΕΥΘΕΩΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κατασκευασµένο από Νικέλιο – Τιτάνιο, ανοικτό ή κλειστό σε ευθεία τµήµατα σε
ΑΝΟΙΚΤΟ Ή ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ∆ΥΝΑΜΕΩΣ. συσκευασία 10 ράβδων.

223.

ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΣΩΤ. Κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα µε διάµετρο 0.008΄΄ ή 0.010΄΄
∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ .0.08" Ή 0.10”
AΓΚΙΣΤΡΟ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕ ΣΥΡΜΑ Άγκιστρο µε εγκοπή για τοποθέτηση σε ορθοδοντικό τόξο διάστασης 0.22x0.25 σε
0.22"Χ 0.25" (CRLMPABLE HOOK) ΣΕ ΦΑΚ φάκελο των 10 τεµ.
ΤΩΝ 10 ΤΕΜ.

224.

ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ Σετ δύο τεµαχίων µε υποδοχές για πρόσδεση σε άνω και κάτω τόξο.

225.

ΣΚΟΝΗ Η ΥΓΡΟ ΛΟΥΤΡΟΥ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΜΕ Να µην διαβρώνει και να µην καταστρέφει τα κοπτικά άκρα των ορθοδοντικών πενσών.
ΑΝΤΙ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΕΣ ΠΕΝΣΕΣ.

226.

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ.

Να µην περιέχει φορµαλδεύδη.

227.

ΚΕΡΙ ΡΟΖ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ.

Υψηλής ποιότητας ροζ κερί σε φύλλα.

228.

ΚΕΡΙ

ΚΟΚΚΙΝΟ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΣ Μαλακό κερί σε ράβδους.
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ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ∆ΙΣΚΑΡΙΩΝ.
229.

ΚΕΡΙ ΛΕΥΚΟ ΣΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΣ Μαλακό λευκό κερί σε ράβδους.
∆ΙΣΚΑΡΙΩΝ.

230.

ΚΕΡΙ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ Ειδικό κερί για καταγραφή δήξης µε ενσωµατωµένο φύλλο αλουµινίου.
∆ΗΞΕΩΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ Ο∆ΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ
ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΦΥΛΛΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.

231.

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΑΝΑΜΙΞΕΩΣ ΓΥΨΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ.

Να απολυµαίνεται σε χηµική απολύµανση.

232.

ΜΠΩΛ ΑΝΑΜΙΞΕΩΣ ΓΥΨΟΥ

Ελαστικό µπολ, µεγάλου µεγέθους, καλής ποιότητας.

233.

ΜΠΩΛ ΑΝΑΜΙΞΕΩΣ
ΣΙΛΙΚΟΝΗ

234.

ΜΟΛΥΒΙ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΣ
Α∆ΙΑΒΡΟΧΟKOKKINO.

235.

ΣΠΡΕΙ
ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ
ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΩΝ Σπρέι ειδικής σιλικόνης για λίπανσης ορθοδοντικών πενσών.
ΠΕΝΣΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ.

236.

ΦΥΛΛΑ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ Μαλακό φύλλο για νάρθηκες πάχους 1mm έως 5mm σε συσκευασία των 10 ή 100 τεµ.
ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΥΣ ΝΑΡΘΗΚΕΣ.

237.

ΦΥΛΛΑ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ Υπερελαστικό υλικό σε πάχος 1.8mm έως 2.5mm, σε συσκευασία των 10 ή 100 τεµ.
MOUTHGUADS.

238.

ΦΥΛΛΑ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ∆ιαφανές σκληρό φύλλο µε ενδοτικότητα σε πάχος 0,5mm έως 2mm σε συσκευασία των
ΝΑΡΘΗΚΕΣ
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΡΘ. 10 ή 100 τεµ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ(ΤΥΠΟΥ ACEKAICPLUS).

239.

ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΡΜΑ Άγκιστρο διαστάσεων 0.22΄΄x0.25΄΄ µε δυνατότητα τοποθέτησης σε ορθοδοντικό σύρµα.

ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ

ΑΠΟ Μικρό µπολ από σιλικόνη.

ΣΥΡΜΑΤΩΝ Ειδικό µολύβι αδιάβροχο για καταγραφές επάνω στο ορθοδοντικό σύρµα.

20PROC006468186 2020-03-23

ΑΔΑ: Ψ6Γ56-Α8Ε

022"Χ025" ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΤΙΤΑΝΙΟΥ.
240.

ΧΕΙΛΙΚΗ
ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ
ΣΥΡΜΑΤΙΝΗ Κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα διαµέτρου 0.45’ διαφόρων µεγεθών µε
∆ΟΚΟΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΟΜΙΑΚΗ προσχηµατισµένα loops.
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ/∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ
ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΩ Ο∆ΟΝΤΙΚΟ ΤΟΞΟ
(LIPBUMPER).

241.

ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΑ ΜΙΝΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

242.

ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ Ιης Κατασκευασµένο από µεταλλικό κράµα και βιοσυµβατά υλικά διαφόρων µεγεθών σε
ΤΑΞΗΣ( NONCOMPLIANT) ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ συσκευασία των 5 ή 20.
ΑΠΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ KAI ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΡΑΒ∆Ο

243.

ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟ ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ

244.

ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΟ
ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ.

245.

ΠΑΡΕΙΟΚΑΤΟΧΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ.

246.

ΓΛΩΣΣΟΚΑΤΟΧΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ Κατασκευασµένο από υλικό ανθεκτικό σε αυτόκαυστο κλίβανο µε υποδοχή για σιελαντλία
ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΓΙΑ ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΑ .
(2 µεγέθη- 1 για ενήλικες και 1 για παιδιά).

247.

ΜΑΧΑΙΡΙ∆ΙΟ ΓΥΨΟΥ

248.

249.

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΣ
ΗΜΙΠΡΟΣΑΡΜΟΖΩΜΕΝΟΣ Αρθρωτήρας µε προσωπικό τόξο µε δυνατότητα
ΑΡΘΡΩΤΗΡΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΞΟ µετακινήσεων.
ΤΥΠΟΥ WHIP MIX.
ΑΡΘΡΩΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΡΟΥΝΙΟΥ
Απλός αρθρωτήρας χωρίς δυνατότητα ρυθµίσεων

250.

ΘΗΚΗ

∆ιαµέτρου 1.2 , 1.4mm και µήκους 6mm, 8mm και 10mm από κράµα τιτάνιου

Με ενσωµατωµένο κινητό περιστρεφόµενο χάρακα και παραστάσεις δοντιών για
ιχνογράφηση.

ΠΑΡΕΙΟΚΑΤΟΧΟ Παρειοκάτοχο κατασκευασµένο από πλαστικό µε µεταλλικό σκελετό ανθεκτικό σε
αυτόκαυστο.
Παρειοκάτοχο κατασκευασµένο από υλικό ανθεκτικό σε αυτόκαυστο

Με ξύλινη λαβή και ειδικά διαµορφωµένη λάµα για αποκοπή γύψου.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ Κατασκευασµένο από υλικό Fibeglass.

ρύθµισης

των

κονδυλικών
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ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 12
ΘΕΣΕΩΝ.
ΘΗΚΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ
ΡΟΛΩΝ Θήκη µε ειδικό οριζόντιο κυλινδρικό στέλεχος για την υποδοχή ρολών ελαστικών
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙ∆ΩΝ 4 ΘΕΣΕΩΝ.
αλυσίδων.

252.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
ΕΓΧΡΩΜΑ.

253.

ΘΗΚΗ ΦΡΕΖΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Με ειδικές υποδοχές για µικρής και µεγάλης διαµέτρου φρέζες.

254.

ΘΗΚΗ ΦΡΕΖΩΝ ΑΕΡΟΤΟΡ-ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ.

Με ειδικές υποδοχές για µικρής και µεγάλης διαµέτρου φρέζες.

255.

ΠΙΕΣΤΡΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
∆ΑΚΤΥΛΙΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΘΕΡΜΟΑΝΤΟΧΟ
ΜΕ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΚΕΦΑΛΗ.
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣ∆ΕΣΕΩΝ (ΜΙΚΡΗ ΚΕΦΑΛΗ).

Κατασκευασµένο από ειδικό πλαστικό µε µεταλλικό τετράγωνο άκρο ανθεκτικό σε
αυτόκαυστο κλίβανο

256.

257.
258.

ΓΥΑΛΙΑ

ΑΣΘΕΝΩΝ Να µην τα διαπερνά η υπεριώδης ακτινοβολία .

Ανιχνευτήρας οδοντιατρικός από άριστης ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα, µε µικρή
κεφαλή.

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ∆ΙΠΛΟΥ ΑΚΡΟΥ ΟΝΥΧΟΕΙ∆ΕΣ Ειδικό εργαλείο διπλού άκρου από την µία ονυχοειδές και από την άλλη κεφαλή πίεστρο.
ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΡΟ.
Ο∆ΗΓΟΣ ∆ΙΠΛΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ Εργαλείο διπλού άκρου µε ειδική εγκοπή σε κάθε άκρο για την καθοδήγηση των
ΠΡΟΣ∆ΕΣΕΩΝ.
προθέσεων.

259.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕ Με διαβαθµίσεις ανά 0.1mm και µεταβαλλόµενο µεταλλικό πλαίσιο µε µοχλό
ΜΠΑΤΑΡΙΑ.
σταθεροποίησης.

260.

ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΘΗΚΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΣ Ειδική θήκη για χηµική απολύµανση εργαλείων µε αποσπώµενο εσωτερικό δίχτυ.
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΓΙΑ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΜΕ
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ
∆ΙΑΛΥΜΑ
ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ∆ΙΧΤΥ.
ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ Αποστειρώσιµο, διαφόρων σχηµάτων από ανθεκτικό υλικό.
ΕΝ∆ΟΣΤΟΜΑΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

261.
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ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Α/Α
262.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΟΣΤΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΒΟΕΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

263.

ΟΣΤΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΑΛΛΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

264.

ΣΠΟΓΓΟΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΧΟΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΜΕΤΕΞΑΚΤΙΚΑ ΦΑΤΝΙΑ

265.

ΑΚΥΤΤΑΡΗ
∆ΕΡΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

266.

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΒΟΕΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΜΗΤΡΑ

ΒΟΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
α. Να εµφανίζει οστεοεσυνεργικές ιδιότητες
β. Να µην προκαλεί αντιδράσεις ξένου σώµατος
γ. Να διατίθεται σε µορφή κόκκων 0.5-1.0 χιλ. και 1 χιλ.-2 χιλ.
δ. Να διατίθεται σε αποστειρωµένη συσκευασία
ε. Να είναι εύκολο στη χρήση του
στ. Να µην προκαλεί φλεγµονώδη αντίδραση από τον οργανισµό
ζ. Να φέρει ηµεροµηνία λήξης
α. Να εµφανίζει οστεοεπαγωγικές ιδιότητες
β. Να µην προκαλεί αντιδράσεις ξένου σώµατος
γ. Να απορροφάται σε χρονικό διάστηµα 2-4 εβδοµάδων
δ. Να διαθέτει φλοιώδη και σπογγώδη προέλευση ή και συνδυασµό τους
ε. Να διατίθεται σε αποστειρωµένη συσκευασία
στ. Να είναι εύκολο στη χρήση του
ζ. Να µην προκαλεί φλεγµονώδη αντίδραση από τον οργανισµό
η. Να φέρει ηµεροµηνία λήξης
α. Να εµφανίζει ιδιότητες σταθεροποίησης του αιµατικού θρόµβου
β. Να διαθέτει αιµοστατικές ιδιότητες
γ. Να µην προκαλεί αντιδράσεις ξένου σώµατος
δ. Να διατίθεται σε αποστειρωµένη συσκευασία
ε. Να είναι εύκολο στη χρήση του
στ. Να µην προκαλεί φλεγµονώδη αντίδραση από τον οργανισµό
ζ. Να φέρει ηµεροµηνία λήξης
α. Να εµφανίζει ιδιότητες σταθεροποίησης του αιµατικού θρόµβου
β. Να διαθέτει αιµοστατικές ιδιότητες
γ. Να προάγει τη δηµιουργία ζώνης κερατινοποιηµένων ιστών
δ. Να διατίθεται σε αποστειρωµένη συσκευασία
ε. Να έχει πάχος 1.2-1.7 χιλ.στ. Να είναι εύκολο στη χρήση του
ζ. Να µην προκαλεί φλεγµονώδη αντίδραση από τον οργανισµό
η. Να φέρει ηµεροµηνία λήξης
α. Να εµφανίζει ιδιότητες σταθεροποίησης του αιµατικού θρόµβου
β. Να διαθέτει αιµοστατικές ιδιότητες
γ. Να διαθέτει ιδιότητες αποκλεισµού των κυττάρων του επιθηλίου και του
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συνδετικού ιστού
δ. Να µην απορροφάται σε χρονικό διάστηµα µικρότερο των 12 εβδοµάδων
ε. Να διατίθεται σε αποστειρωµένη συσκευασία
στ. Να διατίθεται στις παρακάτω διαστάσεις:
α. 15Χ20 χιλ
β. 25Χ30 χιλ.
γ. 30Χ40 χιλ.
ζ. Να είναι εύκολη στη χρήση της
η. Να µην προκαλεί φλεγµονώδη αντίδραση από τον οργανισµό.
θ. Να φέρει ηµεροµηνία λήξης

267.

ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

α. Να µην προκαλεί αντίδραση στους ιστούς
β. Να µην επιβραδύνει τις διαδικασίες της επούλωσης
γ. Να µην προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις
δ. Να µην έχει καρκινογόνες ιδιότητες
ε. Να αποστειρώνεται εύκολα
στ. Να είναι εύχρηστο
ζ. Να διατηρεί τη δύναµη ασφάλειας και συγκράτησης των κόµβων για
µεγάλο χρονικό διάστηµα
η. Να έχει ελεγχόµενη ελαστικότητα

268.

ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

α. Να είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα
β. Να µην επιβραδύνει τις διαδικασίες της επούλωσης
γ. Να µην προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις
δ. Να µην έχει καρκινογόνες ιδιότητες
ε. Να διατίθεται σε αποστειρωµένη συσκευασία
στ. Να είναι εύχρηστο
ζ. Να διατίθεται σε συσκευασία µίας χρήσεως

269.

ΞΕΣΤΡΑ ΥΠΕΡΟΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΟΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

α. Να είναι κατασκευασµένα από βιοσυµβατά υλικά
β. Να αποστειρώνονται εύκολα
γ. Να είναι κατάλληλα για υπερουλική, ή υποουλική αποτρύγωση ή ειδικά
διαµορφωµένα για την περιοχή συµβολής των ριζών
δ. Να είναι συµβατά µε αντίστοιχες πιεζοηλεκτρικές συσκευές του
νοσοκοµείου
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270.

ΞΕΣΤΡΑ
ΥΠΕΡΟΥΛΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΥΠΟΟΥΛΙΚΗΣ
ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗΣ Ο∆ΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΔΑ: Ψ6Γ56-Α8Ε

α. Να είναι κατασκευασµένα από βιοσυµβατά υλικά
β. Να αποστειρώνονται εύκολα
γ. Να είναι κατάλληλα για υπερουλική, ή υποουλική αποτρύγωση
οδοντικών εµφυτευµάτων
δ. Να είναι συµβατά τις αντίστοιχες πιεζοηλεκτρικές συσκευές του
νοσοκοµείου
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1

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙ
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕ∆: ΠΕ∆-Α-00317
ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΕ∆: 1η
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
ΠΕ∆
4
4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.3
4.3.1

4.3.2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Τα προς προµήθεια υλικά θα πρέπει να είναι αποστειρωµένα,
µιας χρήσης, καινούρια, αµεταχείριστα, πλήρη και να
συµφωνούν µε τις βασικές απαιτήσεις της υπ’ αριθµό
∆Υ8δ/Γ.Π.Οικ 130648 που αφορά την Εναρµόνιση της Εθνικής
Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί
ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
Τα φυσικά χαρακτηριστικά των υλικών περιγράφονται στην
Προσθήκη I.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
ΟΧΙ δεν συµφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)

ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
ΟΧΙ δεν συµφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)
Οι περιγραφές, τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των
ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
ζητούµενων υλικών που αναγράφονται στην Προσθήκη Ι της
ΟΧΙ δεν συµφωνώ
παρούσας, είναι γενικές των οµοειδών υλικών.
(διαγράψτε ανάλογα)
Τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες κάθε
ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
οµοειδούς κατηγορίας υλικών, όπως µέγεθος, διαστάσεις, κ.λπ. ΟΧΙ δεν συµφωνώ
προσδιορίζονται για κάθε ζητούµενο από την Υπηρεσία υλικό, (διαγράψτε ανάλογα)
στην ονοµασία των υλικών που αναγράφεται στη διακήρυξη του
διαγωνισµού.
Τα προσφερόµενα υλικά από τους προµηθευτές πρέπει να είναι ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
πλήρη και να συνοδεύονται από τα αναγκαία και ουσιώδη
ΟΧΙ δεν συµφωνώ
παρελκόµενα, ακόµα και αν αυτά δεν ζητούνται από την
(διαγράψτε ανάλογα)
Υπηρεσία, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη λειτουργικότητά
τους.
Στην περίπτωση που τα παρελκόµενα - εξαρτήµατα
δεν ζητούνται από την Υπηρεσία, οι προµηθευτές πρέπει να
επισηµαίνουν τα απαραίτητα παρελκόµενα - εξαρτήµατα και να
αναγράφουν αυτά στην προσφορά τους σε ιδιαίτερη παράγραφο
και µε ξεχωριστή τιµή.
Συσκευασία
Τα προς προµήθεια υλικά θα πρέπει να έχουν συσκευασίες
ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
[ατοµική (τεµαχίου), εµπορική (κουτί) και µεταφοράς (κούτες)], µε ΟΧΙ δεν συµφωνώ
τις οποίες διατίθενται στο εµπόριο, όπως προβλέπεται από τις (διαγράψτε ανάλογα)
απαιτήσεις του πιστοποιητικού σήµανσης (CE) που διαθέτει το
κάθε υλικό.
Τα υλικά της εµπορικής συσκευασίας µεταφοράς πρέπει να µην ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
επηρεάζουν το περιεχόµενο, να εξασφαλίζουν την ασφαλή
ΟΧΙ δεν συµφωνώ
µεταφορά του, να παρέχουν προστασία από εξωγενείς
(διαγράψτε ανάλογα)
παράγοντες (υγρασία, σκόνη κ.λπ.) και να είναι αυτά που
καθορίζονται από τον πιστοποιηµένο κατασκευαστή.
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
ΠΕ∆
4.3.3

4.4
4.4.1
4.4.1.1

4.4.1.2
4.4.1.2.1
4.4.1.2.2.

4.4.2.
4.4.2.1
4.4.2.2
4.4.2.3
4.4.2.4.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
ΟΧΙ δεν συµφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)

Όσα υλικά χαρακτηρίζονται ως «αποστειρωµένα µιας χρήσης»
πρέπει να είναι αποστειρωµένα, σε διαφανή συσκευασία του
ενός. Το υλικό της ατοµικής συσκευασίας δεν πρέπει να
επιτρέπει την είσοδο µικροοργανισµών και η συσκευασία να
καθιστά εµφανή τυχόν βλάβη από χτύπηµα κλπ. Επιπρόσθετα
να αποτελείται από ιατρικό χαρτί και πλαστικό φιλµ που να
αποκολλάται εύκολα χωρίς να σκίζεται. Τα αποστειρωµένα υλικά
µιας χρήσης πρέπει να είναι σύµφωνα µε την Υ.Α. A6/6404
(ΦΕΚ τ.Β’ 680/91) Περί συσκευασίας αποστειρωµένων ιατρικών
βοηθηµάτων µιας χρήσης και µε την Υ.Α. A6/4198 (ΦΕΚ τ.Β’
384/86) Περί κυκλοφορίας αποστειρωµένων ιατρικών
βοηθηµάτων µιας χρήσης.
Επισήµανση
Υλικού ή/και Πρωτογενούς Συσκευασίας
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σήµανση των υλικών µε το ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
διακριτικό CE, γεγονός που δηλώνει τη συµφωνία του υλικού µε ΟΧΙ δεν συµφωνώ
τις βασικές απαιτήσεις της υπ’ αριθµό ∆Υ8δ/Γ.Π.Οικ. 130648 (διαγράψτε ανάλογα)
που αφορά την Εναρµόνιση της Εθνικής Νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών
προϊόντων. Η σήµανση πιστότητας CE πρέπει να συνοδεύεται
από τον αριθµό αναγνώρισης του κοινοποιηµένου οργανισµού ο
οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή των διαδικασιών
διασφάλισης ποιότητας της παραγωγής και του προϊόντος. Η
σήµανση πρέπει να είναι τοποθετηµένη κατά τρόπο εµφανή,
ευανάγνωστο και ανεξίτηλο πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία
που εξασφαλίζει την αποστείρωσή του εφόσον είναι δυνατόν,
καθώς και στις οδηγίες χρήσεως.
Κάθε προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες που
απαιτούνται για την ασφαλή και ορθή χρήση του, όπως αυτές
αναγράφονται στην Παρ.13 του παραρτήµατος Ι της
∆Υ8δ/Γ.Π.οικ.130648 (ΦΕΚ 2198/Β΄/02-10-2009). Αυτές
περιλαµβάνουν τις:
Πληροφορίες επισήµανσης (ένδειξη «αποστειρωµένο», µέθοδος
αποστείρωσης, κωδικός παρτίδας του οποίου να προηγείται η
ένδειξη «ΠΑΡΤΙ∆Α» ή «LOT», ένδειξη της οριακής ηµεροµηνίας
ασφαλούς χρήσεως εκφραζόµενη σε έτος και µήνα, ένδειξη ότι
το προϊόν προορίζεται για µία και µόνο χρήση, ειδικές συνθήκες
αποθήκευσης, κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη
κ.ά.).
Πληροφορίες οδηγιών χρήσης (Η συσκευασία κάθε προϊόντος
πρέπει να περιέχει πλήρεις και ακριβείς οδηγίες χρήσης και
στην ελληνική γλώσσα).
Συσκευασίας Μεταφοράς
Το υπό προµήθεια υλικό κατά την παράδοσή του να φέρει επί
της εµπορικής συσκευασίας µεταφοράς στοιχεία αναγνώρισης
της Υπηρεσίας και της προµήθειας δηλαδή:
Αριθµό ονοµαστικού, όπως αυτός δίδεται από την διακήρυξη
Περιγραφή του υλικού, όπως αυτή δίδεται από την διακήρυξη
Στοιχεία προµηθευτή (Επωνυµία επιχείρησης, ∆ιεύθυνση,
Τηλέφωνο, ΑΦΜ).
Στοιχεία προµήθειας (Αριθµός σύµβασης, έτος, Υπηρεσία )

ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
ΟΧΙ δεν συµφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)

ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
ΟΧΙ δεν συµφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
ΠΕ∆
5.
5.1.
5.1.1

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά
Τεχνική προσφορά, µε πλήρη περιγραφή του προσφερόµενου ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
υλικού µαζί µε πλήρη φυσικά ή τεχνικά χαρακτηριστικά και
ΟΧΙ δεν συµφωνώ
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει επακριβώς το
(διαγράψτε ανάλογα)
είδος. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κατασκευαστικά σχέδια ή
πρότυπα, Prospectus, φωτογραφίες, µεθοδολογία παραγωγής
και εγκρίσεις αυτής, παραποµπή σε επίσηµη και έγκυρη
βιβλιογραφία, µεθοδολογία ελέγχου καταλληλότητας του υλικού,
τυχόν εγκρίσεις που έχει λάβει, συσκευασία, παρεχόµενες
εγγυήσεις κ.λπ.
Πιστοποιητικά του κατασκευαστικού οίκου σύµφωνα µε τα
ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
Πρότυπα ISO 9001 «Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας –
ΟΧΙ δεν συµφωνώ
Απαιτήσεις» ή ISO 13485 «Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας για (διαγράψτε ανάλογα)
Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα».
Πιστοποιητικά της προµηθεύτριας εταιρείας σύµφωνα µε τα
ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
Πρότυπα ISO 9001 «Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας –
ΟΧΙ δεν συµφωνώ
Απαιτήσεις» ή ISO 13485 «Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας για (διαγράψτε ανάλογα)
Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα», για διάθεση ιατροτεχνολογικών
προϊόντων.
Βεβαίωση από κοινοποιηµένο οργανισµό τήρησης των
ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
κατευθυντήριων γραµµών ορθής πρακτικής διανοµής
ΟΧΙ δεν συµφωνώ
ιατροτεχνολογικών προϊόντων» σύµφωνα µε την υπουργική
(διαγράψτε ανάλογα)
απόφαση ∆Υ8δ/Γ.Π.Οικ. 1348 (ΦΕΚ 32/Β΄/16-01-2004).
Πιστοποιητικό CE για κάθε προσφερόµενο υλικό από
ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
κοινοποιηµένο οργανισµό ή πιστοποιητικό του κοινοποιηµένου ΟΧΙ δεν συµφωνώ
οργανισµού όπου θα δηλώνεται η χορήγηση του δικαιώµατος
(διαγράψτε ανάλογα)
στον κατασκευαστή να επιθέτει τη σήµανση CE µαζί µε τον
τετραψήφιο αριθµό του, επί των προϊόντων.
Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης µπορεί κατά την κρίση της να ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
ζητήσει από κάθε συµµετέχοντα προµηθευτή έγγραφες
ΟΧΙ δεν συµφωνώ
διευκρινίσεις επί των αναγραφόµενων στην προσφορά του,
(διαγράψτε ανάλογα)
καθώς και οποιοδήποτε συµπληρωµατικό στοιχείο για την
εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων
του υπό προµήθεια είδους.
Επιθεωρήσεις / ∆οκιµές
Τα υπό προµήθεια είδη θα πρέπει να αξιολογηθούν κατά την
ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
διαδικασία του διαγωνισµού. Για την αξιολόγηση αυτή ο
ΟΧΙ δεν συµφωνώ
προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καταθέσει µαζί µε την
(διαγράψτε ανάλογα)
προσφορά του επαρκή ποσότητα δείγµατος – αντιδείγµατος
(τουλάχιστον 2) του προσφερόµενου υλικού για αξιολόγηση. Τα
είδη που κατά την αξιολόγησή τους αποβάλλουν την αρχική τους
ιδιότητα και θα καταστούν ακατάλληλα για περαιτέρω χρήση (εφ’
όσον η µεθοδολογία ελέγχου το επιβάλλει), βαρύνουν τον
προµηθευτή σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Τα είδη τα οποία λόγω φυσικών (βάρος, όγκος) ή οικονοµικών ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
παραµέτρων (υψηλή αξία) δε µπορούν να προσκοµισθούν θα
ΟΧΙ δεν συµφωνώ
αξιολογούνται βάσει των στοιχείων της παραγράφου 5.1.1.
(διαγράψτε ανάλογα)
Η επιτροπή αξιολόγησης µπορεί να ζητήσει την κατάθεση
ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
δείγµατος για οποιοδήποτε υλικό
ΟΧΙ δεν συµφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)
Μακροσκοπικός – έλεγχος Ο µακροσκοπικός έλεγχος
ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
παραλαβής των υλικών γίνεται από την αρµόδια επιτροπή
ΟΧΙ δεν συµφωνώ
ελέγχου και παραλαβής µε βάση τη δειγµατοληψία που θα
(διαγράψτε ανάλογα)
διενεργηθεί (τουλάχιστον 1% ανά παρτίδα υλικού και µε µέγιστη
ποσότητα δειγµάτων 100 τεµάχια). Αποσκοπεί στη διαπίστωση
της καλής κατάστασης του εν λόγω είδους από πλευράς
πληρότητας, εµφάνισης, κακώσεων ή φθορών, ύπαρξης ξένων
σωµάτων, ελαττωµατικής συσκευασίας, καθώς και της
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συµφωνίας των χαρακτηριστικών στοιχείων των υλικών µε αυτά
που προσδιορίζονται στην παρούσα ΠΕ∆ σε συνδυασµό µε τις
συµφωνίες που συµπεριλαµβάνονται στη σύµβαση.
5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.
6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Εργαστηριακός Έλεγχος
ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
Εφόσον κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο, των υλικών ΟΧΙ δεν συµφωνώ
διαπιστωθούν αποκλίσεις, και το υλικό κριθεί κατάλληλο για (διαγράψτε ανάλογα)
χρήση ή µετά από αίτηµα του προµηθευτή (λόγω κρίσεως του
υλικού ως ακατάλληλο), η Επιτροπή Παραλαβής δύναται να
αποστείλει ποσότητα δειγµάτων του υλικού στον ΕΟΦ ή σε
έτερα αρµόδια εργαστήρια, για εργαστηριακό έλεγχο
καταλληλότητας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, ποσότητα
η οποία θα καθορισθεί από το εργαστήριο κατόπιν επικοινωνίας
του προέδρου της επιτροπής. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται µε
οικονοµική επιβάρυνση του προµηθευτή βάση του ΦΕΚ 1401/Β’
Τεύχος/6-8-07 .
Απόρριψη παρτίδας
ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
Σε περίπτωση που η εξέταση του υλικού κατά τους παραπάνω ΟΧΙ δεν συµφωνώ
ελέγχους, δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, (διαγράψτε ανάλογα)
ολόκληρη η παρτίδα απορρίπτεται οριστικά και ο προµηθευτής
υποχρεούται στην παράδοση νέων υλικών, διαφορετικών
παρτίδων από τα απορριφθέντα.
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Η διάρκεια ζωής (από την ηµεροµηνία παραγωγής έως την
ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
ηµεροµηνία λήξης) των υπό προµήθεια υλικών να είναι
ΟΧΙ δεν συµφωνώ
τουλάχιστον 36 µήνες. Μικρότερη διάρκεια ζωής είναι δυνατόν (διαγράψτε ανάλογα)
να γίνει αποδεκτή εφόσον αποδεδειγµένα η απαιτούµενη δεν
µπορεί να τηρηθεί. Τα προϊόντα που θα προσκοµισθούν να
έχουν υπόλοιπο διάρκειας ζωής και αποστείρωσης ίση ή
µεγαλύτερη από τα 8/10 (οκτώ δέκατα) του προαναφερθέντος
συνολικού χρόνου.
Σε περίπτωση που παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος πριν ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
τη λήξη του χρονικού ορίου χρήσης του η οποία αποδεδειγµένα ΟΧΙ δεν συµφωνώ
δεν οφείλεται σε κακή συντήρηση (σύµφωνα µε τις οδηγίες του (διαγράψτε ανάλογα)
κατασκευαστή για τις συνθήκες φύλαξης), ο προµηθευτής είναι
υποχρεωµένος να αντικαταστήσει όλη την αλλοιωµένη ποσότητα
µε νέας παραγωγής υλικά της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας
που θα πληρούν τους όρους της παρούσης προδιαγραφής,
µέσα σε 15 ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του
Σε περίπτωση που παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος πριν ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
τη λήξη του χρονικού ορίου χρήσης του η οποία αποδεδειγµένα ΟΧΙ δεν συµφωνώ
δεν οφείλεται σε κακή συντήρηση (σύµφωνα µε τις οδηγίες του (διαγράψτε ανάλογα)
κατασκευαστή για τις συνθήκες φύλαξης), ο προµηθευτής είναι
υποχρεωµένος να αντικαταστήσει όλη την αλλοιωµένη ποσότητα
µε νέας παραγωγής υλικά της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας
που θα πληρούν τους όρους της παρούσης προδιαγραφής,
µέσα σε 15 ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του.
Η µεταφορά και παράδοση των υπό προµήθεια υλικών θα
ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
πραγµατοποιηθεί µε ευθύνη και δαπάνη του προµηθευτή στην ΟΧΙ δεν συµφωνώ
έδρα της µονάδας που έχει καθοριστεί να παραδοθούν τα υλικά, (διαγράψτε ανάλογα)
θα συνοδεύονται δε από τα πιστοποιητικά της παραγράφου 5.1.
Ο χρόνος προσκοµίσεως και παράδοσης των υπό προµήθεια
ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
υλικών θα καθοριστεί από την Υπηρεσία στη ∆ιακήρυξη, στον
ΟΧΙ δεν συµφωνώ
τόπο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
(διαγράψτε ανάλογα)
Κατά την παράδοση ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να
ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
παραδώσει φύλλο στοιχείων ληξιπρόθεσµων υλικών (υπόδειγµα ΟΧΙ δεν συµφωνώ
όπως στην Προσθήκη ΙΙΙ).
(διαγράψτε ανάλογα)
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
Η σύµβαση δεν δεσµεύει την Υπηρεσία για την παραλαβή του
υλικού αν διαπιστωθεί ότι αυτό δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις
που επιβάλλει το ισχύον νοµικό πλαίσιο, για το είδος και την
κατηγορία του υλικού κατά την παραλαβή του

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ –
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
ΟΧΙ δεν συµφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)

7.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
O φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιλαµβάνει τα
ακόλουθα:
7.1

Συµπληρωµένο αναλυτικό φυλλάδιο µε τίτλο «Έντυπο ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
Συµµόρφωσης προς την Προδιαγραφή Ενόπλων ∆υνάµεων» ΟΧΙ δεν συµφωνώ
(υπόδειγµα όπως στην Προσθήκη ΙΙ).
(διαγράψτε ανάλογα)
∆ιευκρινίζεται ότι η κατάθεση του Εντύπου Συµµόρφωσης δεν
απαλλάσσει τους προµηθευτές από την υποχρέωση υποβολής
των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται µε την
παρούσα ΠΕ∆.
Προσφορά χωρίς έντυπο συµµόρφωσης θα απορρίπτεται.

7.2.

Συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού REACH.

7.3.

Τα έγγραφα της παραγράφου 5.1.

7.4.

Κατάλογο των κατατιθέµενων εγγράφων / δικαιολογητικών.

ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
ΟΧΙ δεν συµφωνώ
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται, µαζί µε την (διαγράψτε ανάλογα)
τεχνική τους προσφορά, να προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση,
στην οποία θα δηλώνουν τα υπό προµήθεια είδη
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΚ)
1907/2006 – REACH (Registration, Evaluation and
Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για
όσα υλικά απαιτείται). Η υπηρεσία, µετά την υπογραφή της
σύµβασης, διατηρεί το δικαίωµα όπου και όταν κριθεί αναγκαίο,
να ζητήσει να προσκοµισθούν δικαιολογητικά τεκµηρίωσης ή να
διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιµές.
ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
ΟΧΙ δεν συµφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)
ΝΑΙ συµφωνώ απόλυτα ή
ΟΧΙ δεν συµφωνώ
(διαγράψτε ανάλογα)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙΙ
ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
(υπόδειγµα)
Ο υπογεγραµµένος ……………………………………………….. (ονοµατεπώνυµο του
νοµίµου εκπροσώπου) του ………………………. (όνοµα πατρός), αρ. ταυτότητας
………………
κάτοικος
………………….,
επί
της
οδού
………………………………………….. αριθ. …………, ΤΚ …………..
∆ΗΛΩΝΩ
ως νόµιµος εκπρόσωπος της ………………………………….. (αναγράφεται η
επωνυµία της εταιρείας ή επιχείρησης) ότι:
Η περιγραφή υλικού, ο αριθµός παρτίδας, η ηµεροµηνία κατασκευής και το
υπόλοιπο της διάρκειας ζωής, για τα υλικά του διαγωνισµού έχουν ως εξής:
Α/Α

Περιγραφή Υλικού

Παρτίδα

Ηµεροµηνία
κατασκευής

Υπόλοιπο διάρκειας
ζωής

Ο
∆ΗΛΩΝ
(Τίθεται Υπογραφή- Σφραγίδα)

Ακριβές αντίγραφο

Υπλγος (ΥΦ) Κλιάρη Κωνσταντίνα
Προϊστάµενος Γρ. Προµηθειών

Σχης (ΥΦ) Ευστράτιος Κιόρτσης
∆ιοικητής
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441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθήνα, 19 Μαρ 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Γ" ΣΤΗ
Φ.600.16/2/947/Σ.238
«∆» Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν.4412/16 (Α 147)]
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία
ανάθεσης
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής
- Ονοµασία: 441 Αποθήκη Βάσεως Υγειονοµικού Υλικού / Γρ. Προµηθειών
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πειραιώς 174, Ταύρος, 17778
- Αρµόδιος για πληροφορίες: Υπλγός (ΥΦ) Κλιάρη Κωνσταντίνα
- Τηλέφωνο: 210 3451620
- Ηλ. ταχυδροµείο: 441abyy.promith@gmail.com
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης: «Αναλώσιµα οδοντιατρικά
υλικά, CPV: 33141800-8»
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : Προµήθεια
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή 02/
2020
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:

Απάντηση:

Πλήρης Επωνυµία:
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Αρµόδιος ή αρµόδιοι:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (εάν υπάρχει):

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων
που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
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Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοµατεπώνυµο
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον τόπο
γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε
την εκπροσώπηση (τις µορφές της, την έκταση, τον
σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση·
δωροδοκία·
απάτη·
τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση
τροµοκρατίας·
παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες:
Υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις
βάρος του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το
µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει;

Εάν ναι, αναφέρετε:
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 αφορά
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική

της

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκµηρίωση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης,
επακριβή
στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου
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αποκλεισµού [……] και
σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης,
επακριβή
στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν:
[……]
απόφαση:

Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει [] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την πληρωµή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, στην Ελλάδα και
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1)
Μέσω
δικαστικής
ή
διοικητικής
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού:
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει
συµπεριλαµβανόµενων
κατά
περίπτωση,
των

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν
ναι,
να Εάν
ναι,
να
αναφερθούν
αναφερθούν
λεπτοµερείς
λεπτοµερείς
πληροφορίες
πληροφορίες
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δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, [……]
είτε
υπαγόµενος
σε
δεσµευτικό
διακανονισµό για την καταβολή τους ;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών
κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή
επαγγελµατικό παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγγυότητα,
σύγκρουση
συµφερόντων
ή
επαγγελµατικό
παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει
τις
υποχρεώσεις
του
στους
τοµείς
του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου;

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονοµικός
φορέας έχει λάβει µέτρα
που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει,
περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από [] Ναι [] Όχι
τις ακόλουθες καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, ή
στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές
διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
-[.......................]
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο -[.......................]
ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη
σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη
συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό
αυτές τις περιστάσεις.
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, (διαδικτυακή
διεύθυνση,
αναφέρετε:
αρχή ή φορέας έκδοσης,
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επακριβή
στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελµατικό παράπτωµα;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:
[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο
οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει,
περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε [] Ναι [] Όχι
άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:
[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο
οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει,
περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη τυχόν [] Ναι [] Όχι
σύγκρουσης συµφερόντων, λόγω της συµµετοχής
του στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:
[.........…]
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή επιχείρηση
συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο
αναµειχθεί στην προετοιµασία της διαδικασίας
σύναψης της σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης
δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη
καταγγελία
της
προηγούµενης
σύµβασης
,
αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο
οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
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Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να
αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αµελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;

[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει,
περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;
Καταλληλότητα
Καταλληλότητα
Ο
οικονοµικός
φορέας
είναι
εγγεγραµµένος
στα
σχετικά
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
κράτος µέλος εγκατάστασής; του:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):

ΑΔΑ: Ψ6Γ56-Α8Ε

20PROC006468186 2020-03-23

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις
1.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω
αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω
πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
2.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, χωρίς
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών
εγγράφων του άρθρου 80 του ν.4412/16, όπως ζητηθούν και σύµφωνα µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του υπόψη νόµου.
3.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στη 441
ΑΒΥΥ, προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών
τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης
για τους σκοπούς της προµήθειας.
4.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι δε θα χρησιµοποιηθεί
σαν άµεσος ή έµµεσος αντιπρόσωπός, µόνιµος ή σε εφεδρεία Αξιωµατικός των τριών
κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από το χρόνο
αποστρατείας τους, υπαγορευµένου αυτού, από την παράγραφο 12 του άρθρου 66
του Ν.∆.1400/1973.
Ηµεροµηνία:
(υπογραφή)

Ακριβές αντίγραφο

Υπλγος (ΥΦ) Κλιάρη Κωνσταντίνα
Προϊστάµενος Γρ. Προµηθειών

Σχης (ΥΦ) Ευστράτιος Κιόρτσης
∆ιοικητής
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441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθήνα, 19 Μαρ 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "∆" ΣΤΗ
Φ.600.16/2/947/Σ.238
ΠΙΝΑΚΑΣ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

1

Για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παρ. 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016 απαιτείται η υποβολή αποσπασµάτων ποινικού µητρώου
έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης (σηµ.: Υπόχρεοι στην υποβολή ποινικού µητρώου είναι
οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο διευθύνων
σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου για τις
ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), ή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης εκ µέρους του
οικονοµικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση
νοµικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ µέρους του νοµίµου εκπροσώπου.

2

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίηση, είναι
ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους και ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης,
κύριας και επικουρικής (για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς), συνοδευόµενο
από Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986, αναφορικά µε τους οργανισµούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

3

Πιστοποιητικά οικείου Πρωτοδικείου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από τα οποία να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, ειδική εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού και ότι δεν έχουν
αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία,
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.

4

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι λόγοι
αποκλεισµού του άρθρου 73, παρ.4, περιπτώσεις (γ) έως (η) του Ν.4412/2016.

5

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού,
σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν.4412/2016.

6

Υπεύθυνη δήλωση ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν
καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.4412/2016.
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7

8

Πιστοποιητικό οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός
η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν
εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ) από τα οποία
πρέπει να προκύπτουν το/τα πρόσωπα που ασκούν
τη νόµιµη
εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας.

Ακριβές αντίγραφο

Υπλγος (ΥΦ) Κλιάρη Κωνσταντίνα
Προϊστάµενος Γρ. Προµηθειών

Σχης (ΥΦ) Ευστράτιος Κιόρτσης
∆ιοικητής

