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                                                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                             ΑΔΑ: ΩΝΡ44690ΒΥ-Ν5Ξ 

ΑΔΑΜ : 15PROC002529378 2015-01-16 

                                                                                                 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Μαυριωτίσσης  52100 Καστοριά 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Υπ΄ Αριθ. 7246/2014   

Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια 

Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της  

Μ/Γ Κλινικής και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών  

του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δημόσιος Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός  Διαγωνισμός  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Συμφερότερη από Οικονομική Άποψη Προσφορά 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία :  18/3/2015 

Ημέρα:  Τετάρτη 

Ώρα: 11.00΄ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 
Όπως αναφέρονται  στην σελίδα 9 και αναλυτικά 

περιγράφονται στα ΜΕΡΗ Β΄ & Γ΄ 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV Όπως αναφέρονται στις σελίδες 14 έως 18 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  
423.210,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ  Όπως αναλυτικά αναφέρονται στην σελίδα 22 
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ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ 

ΕΙΔΟΥΣ 

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων 

νόμιμες κρατήσεις 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

(ΑΡΘΡΟ 55 Ν.2238/94) 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 

σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 2238/94 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ Ε.Κ. 

Τρίτη  12/1/2015 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Τετάρτη 14/1/2015 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 
Παρασκευή 16/1/2015    

 

  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. 81/Α/04.04.2005), όπως ισχύει σήμερα 

1.2. Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 25/Α/09.02.2007) 

1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 134/Α/18.06.2007) όπως ισχύει σήμερα 

1.4. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 256/Α/02.11.2001), όπως ισχύει σήμερα 

1.5. Το Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/A/03.08.2010), άρθρο 22 «Συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού» 

1.6. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 

204/Α/19.07.1974) 
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1.7. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/22.03.1994) άρθρο 24 «Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από 

εμπορικές επιχειρήσεις» 

1.8. Του Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27.11.1995) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 

1.9. Του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/01.02.1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95 (Φ.Ε.Κ. 145/Α/13.07.1995) «Υπαίθριο 

Εμπόριο και άλλες Διατάξεις»  

1.10. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών‘‘, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την 

Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» 

1.11. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/09.03.1999) «Κυρώσεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις» 

1.12. Του Ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/28.09.1999) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες 

Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 

27 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14.02.2005)  

1.13. Του Ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/28.09.1999) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες 

Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του 

Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242/Α/11.10.2002) και στη συνέχεια με το άρθρο 12 παρ. 27 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 

30/Α/14.02.2005) 

1.14. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007). 

1.15. Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/05.06.2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2000/35/29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές 

Συναλλαγές» 

1.16. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/20.03.2007), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 

3801/2009, άρθρο 46 περί καταβολής δαπανών δημοσίευσης διακήρυξης 

1.17. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» 
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1.18. Το Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15.03.2010) «Προστασίας της Εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα μέτρα 

για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης», άρθρο 12 «Αναπροσαρμογή Φ.Π.Α.», και άρθρο 20 §3 

«Έναρξη ισχύος» 

1.19. Το Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/03.08.2010), άρθρο 27 «Εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων και 

ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3918/2011 

1.20. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.09.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνική νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21
ης

 

Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25
ης

 Φεβρουαρίου 1192, όπως 

τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11
ης

 

Δεκεμβρίου 2007»  

1.21. Το Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν 

στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α’ 66 /11-4-1996), όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 8 Ν. 

3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/2005  

1.22. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 ….»  

1.23. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις» 

1.24. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013»  

1.25. Του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 

2013 και άλλες διατάξεις» 

1.26. Του  Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/τευχ. Α΄/ 20-04-2011)  για τον ελεύθερο ανταγωνισμό. 

1.27. Του Ν. 4013/2011 ( ΦΕΚ 204//Α/15.09.2011) «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων(…)» 

1.28. Του Ν. 4052/2012 περί αρμοδιότητας του ΥΥΚΑ και εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 
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1.29. Του Φ.Ε.Κ. 237/Α΄/5-12-2012 «Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου» με το οποίο ρυθμίζονται 

θέματα για την επιτάχυνση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ 

1.30.  Της με αριθμ. Π1/2380/18.12.2012 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, 

Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 

Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Β΄ 3400) 

1.31.  Της με αρ.Π1/2390/16.10.2013 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)» (Β΄ 2677) 

1.32.  Της Παραγράφου Ζ΄ του ν.4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16
ης

 Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107) 

1.33. Του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18
 
Α/25.01.2013) και την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 237

 

Α/05.12.2012 

1.34. Το Ν. 4205/2013 (Α΄242), άρθρο 9.  

1.35. Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του πδ 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις».  

1.36.  Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ)  

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143) 

1.37. Του  Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/8-8-2014) «Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, Κανόνες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» 

 

2. Τις αποφάσεις : 

2.1. Την υπ’ αριθ. 12179/2.07.2014 Υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων 

νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερησίων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων 

(πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα 
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καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» και την τροποποιητική, αυτής, αριθ. 1893/11-

07-2014 (ΦΕΚ Β΄) απόφαση της Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό  

2.2. Τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου «Περί των ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων» (ΕΕ L 169/12-7-1993), όπως τροποποιημένη ισχύει, προς τις διατάξεις της οποίας 

εναρμονίστηκε η εθνική νομοθεσία με την υπ’ αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-9-2009 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Ε.Κ. Β΄ 

2198/2-10-2009).  

2.3. Την αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/07.01.2004 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Αρχές 

και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (Φ.Ε.Κ. 

32/Β/16.01.2004) 

2.4. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ6α/ οικ.36932/ 17-3-2009 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου 

ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας 

(αρ.3 Ν.3580/ 2007). 

2.5. Την υπ’ αριθμ. 4301/16.12.2009 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου 

Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με το με αρ. 1177/2007 (L 314/1-12-09 σελ 64-

65) Κανονισμό της Επιτροπής της 30
ης

 Νοεμβρίου 2009 που αφορά στα νέα κατώτατα όρια εφαρμογής 

των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, τα οποία εφαρμόζονται από 1
ης

 Ιανουαρίου 2010. 

2.6. Την υπ’ αριθμ. 1098/21.06.2010 ΠΟΛ του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Κοινοποίηση 

διατάξεων του Ν.3845 (ΦΕΚ 65/Α/06.05.2010) σχετικά με την αύξηση συντελεστών Φ.Π.Α. από 1-7-

2010». 

2.7. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) Υπουργική απόφαση 

συστήματος διαχείρισης και την αριθμ. 28020/ΕΥΘΥ1212/ 30.06.2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19.07.2010) 

«Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) Υπουργικής 

Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.» 

2.8. Τις αριθμ. 230/12-10-2009 & 151/16-06-2010 αποφάσεις του Δ.Σ. του Γ.Ν. Καστοριάς, περί έγκρισης 

σκοπιμότητας του έργου «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού εξοπλισμού της Μ/Γ 

κλινικής και του ΤΕΠ του Νοσοκομείου Καστοριάς μέσω ΕΣΠΑ» προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007-2013  

2.9. Την αριθ. 330 απόφαση του Διοικητή της 3ης Δ.Υ.ΠΕ. με αριθ. πρωτ. 12952/05-08-2010 περί 

έγκρισης η υλοποίησης του έργου <<Αναμόρφωση της Μαιευτικής Κλινικής και του Τμήματος 

Επειγόντων Περιστατικών Γ.Ν. Καστοριάς>> 
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2.10. Το αριθ. 9866/20-12-2010 έγγραφο του Νοσοκομείου, προς Ε.Π.Υ. για χορήγηση έγκρισης των 

τεχνικών προδιαγραφών του υποέργου «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού εξοπλισμού 

της Μ/Γ κλινικής και του ΤΕΠ του Νοσοκομείου Καστοριάς » 

2.11. Την με αριθ. πρωτ. 906/02-02-2011 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, περί συγκρότησης 

επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών  

2.12. Την αριθμ. 39/28.02.2011 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών, έτσι όπως αυτές συντάχθηκαν από αρμόδια επιτροπή που 

συγκροτήθηκε για τον σκοπό αυτό  

2.13. Την απόφαση 195/15-3-2011 απόφαση του Διοικητή της 3ης Δ.Υ.ΠΕ. με την οποία εγκρίθηκε η 

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού εξοπλισμού της Μ/Γ κλινικής και του ΤΕΠ του 

Νοσοκομείου Καστοριάς και η υποβολή πρότασης ένταξης του έργου στο Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 

2007-2013, με φορέα υλοποίησης (δικαιούχο) το Γ.Ν. Καστοριάς 

2.14. Το αριθ. 5797/16-03-2011 έγγραφο της 3ης Δ.Υ.ΠΕ προς Ε.Π.Υ. με το οποίο ζητείται η έγκριση των 

τεχνικών προδιαγραφών Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γ.Ν. Καστοριάς 

2.15. Την αριθ. 89/21-02-2012 (θέμα 17
ο
 ) απόφαση της Ε.Π.Υ. με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών 

2.16. Το αριθ. 1853/07-03-2012 έγγραφο της Ε.Π.Υ. με το οποίο ορίζεται η προϋπολογισθείσα δαπάνη για 

την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γ.Ν. Καστοριάς στο συνολικό 

ποσό των 423.210,00€ (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%) 

2.17. Την Υ4β/Γ.Π. 5133/Φ 8γ2-81/02-04-2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης με την οποία εγκρίθηκε από άποψης σκοπιμότητας η προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και 

Ξενοδοχειακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Μ/Γ Κλινικής και του Τμήματος 

Επειγόντων Περιστατικών Γ.Ν. Καστοριάς 

2.18. Την απόφαση 219/11-04-2012 απόφαση του Διοικητή της 3ης Δ.Υ.ΠΕ. με την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια των διαδικασιών που αφορούν στην Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού 

εξοπλισμού της Μ/Γ κλινικής και του ΤΕΠ του Νοσοκομείου Καστοριάς  

2.19. Την αριθ. 67/16-04-2013 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκαν α) το 

πρακτικό διαβούλευσης της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του προς ένταξη στο ΕΣΠΑ, 

2007-2013, έργου « Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού εξοπλισμού της Μ/Γ κλινικής και 

του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Γ.Ν. Καστοριάς » 

2.20. Την από 18-07-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εντάσσεται το 

έργο « Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού εξοπλισμού της Μ/Γ κλινικής και του ΤΕΠ του 
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Νοσοκομείου Καστοριάς » στο Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013, με φορέα υλοποίησης (δικαιούχο) 

το Γ.Ν. Καστοριάς και με κωδικό MIS 446785 

2.21. Την με αριθ. πρωτ.: 4076/21.08.2013 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Ένταξη της Πράξης “Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και 

Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού της Μ/Γ κλινικής και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Γενικού 

Νοσοκομείου Καστοριάς” με κωδικό MIS 446785 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μακεδονία – 

Θράκη”». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 423.210,00€ (συμπεριλαμβανομένου και του 

Φ.Π.Α. 23%) και επιμερίζεται σε δύο υποέργα : α) “Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού”, 

προϋπολογισμού 361.900,00€ και β) “Προμήθεια Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού”, προϋπολογισμού 

61.310,00€” 

2.22. Την αριθ. 160/28-8-2014 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια 

διεθνούς διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού 

423.210,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια 

Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού της Μ/Γ Κλινικής και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Γενικού 

Νοσοκομείου Καστοριάς», έργο που έχει ενταχθεί σύμφωνα με την αριθ. 4076/21-8-2013 απόφαση της 

Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

‘‘ Μακεδονία – Θράκη’’ του ΕΣΠΑ 2007-2013 

2.23 Την αριθ. 2/9-1-2015 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε το τεύχος 

δημοπράτησης – διακήρυξης του ανωτέρου διαγωνισμού και για την ανάληψη δημοσιονομικής 

υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης (νομική δέσμευση) από τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους 

(ΚΑΕ 9749 το ποσό των 361.900,00€ & ΚΑΕ 7111 το ποσό των 61.310,00€), της δαπάνης που 

αντιστοιχεί  στην εκτέλεση του διαγωνισμού 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την υλοποίηση του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ 

2007 – 2013, έργου «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού της Μ/Γ 

κλινικής και του τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς».  

Οι επί μέρους προϋπολογισμοί ανέρχονται σε 361.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για 

την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και 61.310,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 

για την προμήθεια Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 423.210,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  
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Ο ζητούμενος εξοπλισμός περιγράφεται αναλυτικά στα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της 

παρούσας διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον σαράντα (40) ημερών από 

την επομένη μέρα από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της περίληψης της Διακήρυξης αυτής 

στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 32 του Π.Δ. 60/2007 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της 

Υ.Α. Π1/2390/2013. 

2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

προκήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 

στα άρθρα 134-138 του ν.4281/2014, στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013, στο Π.Δ. 60/2007 και 

συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/2007.  

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και εάν τυχόν 

έχουν υποβληθεί έγγραφα εντύπως κατά τις παραγράφους 1.2.1 και 1.2.3 του άρθρου 11 της Υ.Α. 

Π1/2390/2013 επιστρέφονται από την Υπηρεσία χωρίς να αποσφραγιστούν. Μετά την παρέλευση της 

καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 3 του άρθρου 138 του ν.4281/2014. 

4. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των κατατεθέντων προσφορών θα πραγματοποιηθεί τέσσερις (4) 

εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11.00 π.μ., 

ήτοι 18/3/2015, ημέρα Τετάρτη Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

A.1. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1.  ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 

                    Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ 

Μέχρι και την  

Πέμπτη  12/3/2015 

ΩΡΑ: 22:00΄ 

 

Δευτέρα 16/2/2015 

   ΩΡΑ: 11:00΄  

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών που 

υποβάλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες προμηθευτών που προέρχονται από κράτη 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), κράτη που έχουν 

υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων και τρίτες χώρες που συνδέονται με την Ε.Ε. με διμερείς 

συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας με την ΕΕ, εφόσον δραστηριοποιούνται νόμιμα στον 

τομέα των προμηθειών, διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και γνώση για τις προμήθειες του παρόντος 

διαγωνισμού, ικανοποιούν τους γενικούς και ειδικούς όρους ως και τις ελάχιστες προϋποθέσεις 

συμμετοχής που αναφέρονται στην προκήρυξη. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (υποψήφιοι 

Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 

πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 

σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 

κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως 

οικονομικός φορέας» την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και 

αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
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Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με 

χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα 

TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 

εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστηαπό το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης 

Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 

ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον 

αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των 

διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 

εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη 

ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, 

όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο 

Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους 

προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται 

/ αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την 

εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης 

λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Α΄ 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΡΟΣ Β΄ 
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3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

5. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Ε΄ 

6. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ 

 

 

5. Τα έξοδα δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα των Ε.Κ. βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα έξοδα 

δημοσίευσης στο ΦΕΚ βαρύνουν το Εθνικό Τυπογραφείο. Οι δαπάνες δημοσίευσης, αρχικής και τυχόν 

επαναληπτικής, στις εφημερίδες πανελλήνιας εμβέλειας βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή (Π.Δ. 118/2007), 

ενώ τα έξοδα δημοσίευσης της αρχικής και της παρούσας στις τοπικές εφημερίδες βαρύνουν τους 

προμηθευτές που θα ανακηρυχθούν ανάδοχοι του διαγωνισμού (Ν. 3548/07, όπως συμπληρώθηκε με το 

άρθρο 46 του  Ν.3801/09). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2.  Αντικείμενο της σύμβασης 

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια του κάτωθι ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού 

εξοπλισμού :  

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 

C.V.P. 

ΤΕΜ. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 Τράπεζα χειρουργική 

μαιευτική/γυναικολογική 

33192230 1 55.000,00 

2 Σκιαλυτική λυχνία με δορυφόρο  33167000 1 21.000,00 

3 Αναισθησιολογικό Μηχάνημα  33172100 2 110.000,00 
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4 Διαθερμία χειρουργική 33161000 1 9.000,00 

5 Αναρρόφηση ηλεκτρική τροχήλατη 33190000 3 4.800,00 

6 Αντλία έγχυσης σύριγγας 33194110 1 1.900,00 

7 Κάδος (κουβάς) τροχήλατος 33192000 1 100,00 

8 Σκαμπό 39111100 6 1.800,00 

9 Τροχήλατο εργαλειοδοσίας 33192000 1 600,00 

10 Στατό ορρών τροχήλατο 33192000 14 1.400,00 

11 Απινιδωτής με Μόνιτορ 33182100 3 18.000,00 

12 Τροχήλατο καρότσι αναισθησίας 33192000 1 1.200,00 

13 Δίσκαλο 39113500 5 500,00 

14 Στήλη οροφής χειρούργου 31524110 1 9.000,00 

15 Στήλη οροφής αναισθησιολόγου 31524110 1 9.000,00 

16 Διαφανοσκόπιο 4 θέσεων 33124110 2 1.000,00 

17 Λάμπα αποστείρωσης χώρου 33191000 2 2.400,00 

18 Λεκάνη τροχήλατη 33192000 2 300,00 

19 Γυναικολογική  κλίνη «ΒΟΟΜ» 33192210 1 10.000,00 

20 Κλίνη Τοκετού 33192200 1 12.000,00 

21 Σκιαλυτική λυχνία  33167000 1 12.000,00 

22 Μονάδα ανάνηψης νεογνών 33172200 1 14.000,00 

23 Καρδιοτοκογράφος 33123210 1 7.000,00 
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24 DOPPLER ανίχνευσης παλμών εμβρύου 33123210 2 2.400,00 

25 Θήλαστρο 33192000 2 2.600,00 

26 Μηχάνημα κρυοπηξίας 33165000 1 5.500,00 

27 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12 καναλιών 33121500 2 8.000,00 

28 Πιεσόμετρο ηλεκτρονικό 33123100 6 6.000,00 

29 Αναρρόφηση κενού τροχήλατη  33190000 1 1.200,00 

30 Οξύμετρο 33190000 3 2.700,00 

31 Πιεσόμετρο  Τροχήλατο 33123100 2 500,00 

32 Μόνιτορ φορητό 33195000 3 18.000,00 

33 Κλίβανος ατμού (flush)  33152000 1 8.000,00 

34 Φορείο μεταφοράς ασθενών  33192160 1 4.000,00 

35 Λυχνία εξεταστική 33167000 1 1.000,00 

                                                                                                                                                                            

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ : 

361.900,00 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

A/A ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ C.P.V ΤΕΜ. 

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

ΜΕ ΦΠΑ 

36 ΚΛΙΝΗ  ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  39192120 24 28.800,00 

37 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ  39192100 5 2.500,00 

38 
ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΜΕ 

ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ 
39143123 18 9.000,00 

39 ΔΙΘΕΣΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 39313000 1 200,00 

40 ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 39313000 7 2.450,00 

41 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 39313000 2 400,00 

42 ΔΙΘΕΣΙΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 39313000 4 1.400,00 

43 ΓΡΑΦΕΙΟ 39313000 7 2.100,00 

44 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 39313000 7 1.050,00 

45 ΒΙΤΡΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 39313000 4 1.400,00 

46 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ  39313000 12 1.200,00 

47 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 39313000 4 1.000,00 

48 ΚΡΕΒΑΤΙ ΞΥΛΙΝΟ ΕΦΗΜ. ΙΑΤΡΟΥ 39313000 1 250,00 

49 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ 39313000 10 500,00 
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50 ΣΥΣΚΕΥΗ TV 20`` ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 39313000 13 3.250,00 

51 ΨΥΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟ 39711130 1 250,00 

52 ΨΥΓΕΙΟ 250 L 39711130 2 960,00 

53 
 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

(DESKTOP) 
30231000 2 1.200,00 

54 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ 

LASER) 
30232110 2 500,00 

55 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ALCATEL 4400 

32550000 20 1.600,00 

56 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΑΠΛΗ 
32550000 10 300,00 

57 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 39313000 4 1.000,00 

                                                                                    ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ : 61.310,00 

 

 

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την προμήθεια ορίζονται στα ΜΕΡΗ Β΄ & Γ΄ της 

διακήρυξης.  

Προσφορές μπορούν να κατατίθενται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή και για μέρος των υπό 

προμήθεια ειδών (αλλά για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος). Προσφορές που 

υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης ανά είδος ποσότητας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
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ΑΡΘΡΟ 3. Ορισμοί 

Αναθέτουσα Αρχή 

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς που εδρεύει στην οδό Μαυριωτίσσης στην Καστοριά, και το οποίο 

προκηρύσσει το διαγωνισμό και θα υπογράψει με τον Ανάδοχο / τους Αναδόχους τη σύμβαση / τις 

συμβάσεις εκτέλεσης των προμηθειών. 

Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού 

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς που εδρεύει στην οδό Μαυριωτίσσης στην Καστοριά. 

Αρμόδιοι Υπηρεσίας Διενέργειας 

Σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες παρέχει το Γραφείο Προμηθειών (Πληροφορίες: Τολιάδου 

Ελευθερία και Ψώρας Ζήσης, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2467350621,626  Fax: 2467350657, όλες τις 

εργάσιμες ημέρες 08:00-14:30). 

Διακήρυξη 

Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α΄: Γενικοί Όροι, το Μέρος Β΄: Τεχνικές 

Προδιαγραφές, Μέρος Γ΄: Ειδικοί Όροι, Μέρος Δ΄: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών, Μέρος Ε΄: 

Σχέδιο σύμβασης προμήθειας, Μέρος ΣΤ΄: Σχέδιο σύμβασης Συντήρησης. 

Η Διακήρυξη παρέχεται στους ενδιαφερόμενους από την την ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr 

 

Προμήθεια 

Η προμήθεια του Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού, όπως αυτό αναλυτικά 

περιγράφεται στο άρθρο 1 του παρόντος Μέρους, καθώς επίσης και στα ΜΕΡΗ Β΄ & Γ΄ της παρούσης. 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτείται ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 

Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών  

Το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για την εξέταση πιθανών προσφυγών των 

διαγωνιζόμενων κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης, που αφορούν τη διαδικασία του 

διαγωνισμού έως και το στάδιο της κατακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

3886/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το οποίο (όργανο) συγκροτείται ειδικά για το σκοπό αυτό και 

http://www.promitheus.gov.gr/
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το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών 

οργάνων της διοίκησης. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

 Το αρμόδιο συλλογικό όργανο το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις 

περί συγκρότησης και ορισμού μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης και έχει την ευθύνη για 

την επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης από τον προμηθευτή και την παραλαβή των προς προμήθεια 

ειδών. 

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

 Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την 

υποβολή αιτημάτων, τον προγραμματισμό, την έγκριση, τη διαδικασία προκήρυξης και ανάθεσης, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ 

 Διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στην οποία λειτουργεί το 

ΕΣΗΔΗΣ με την ονομασία στο διαδίκτυο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» και με λατινικούς χαρακτήρες 

«PROMETHEUS» και με ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr. 

Προσφέρων ή Οικονομικός Φορέας 

 Οποιοδήποτε πιστοποιημένο, εγγεγραμμένο στο ΕΣΗΔΗΣ, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα 

προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει ηλεκτρονικά προσφορά, με σκοπό τη σύναψη 

Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.  

Εκπρόσωπος 

Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα 

- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον 

Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο 

εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. 

Αντίκλητος 

Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του 

προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν 

υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. 

Ανάδοχος 
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Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον 

τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα. 

Κατακύρωση 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση της προμήθειας στον 

Ανάδοχο. 

Σύμβαση 

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την 

ανακοίνωση της κατακύρωσης. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, 

τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική 

γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων/ υποψηφίων Αναδόχων που θα 

υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

Συμβατικά τεύχη 

Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου της προμήθειας, και όλα τα 

τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύμβαση, 

β. τη διακήρυξη και το τεύχος με τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονομική Προσφορά του 

Αναδόχου και δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

Προϋπολογισμός 

Η εγκεκριμένη δαπάνη για την προμήθεια του εν λόγω εξοπλισμού. 

Συμβατικό Τίμημα 

Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. Αντικείμενο της Προμήθειας 

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διεθνή 

διαγωνισμό, δαπάνης συνολικά 344.073,17€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 423.210,00€ (τετρακόσιες είκοσι τρείς 

χιλιάδες διακόσια δέκα ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%), για την προμήθεια 

Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού για την Μ/Γ/ κλινική και του Τμήματος 

Επειγόντων περιστατικών του Γ.Ν. Καστοριάς, μέσω ΕΣΠΑ 2007-2013  και αφορά στο σύνολο της 

προκηρυχθείσας ποσότητας ανά είδος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 του παρόντος μέρους, με 

κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά. 
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Αναλυτικά, το αντικείμενο της προμήθειας και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται 

στα Μέρη Β΄ & Γ΄ της παρούσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. Προϋπολογισμός Έργου 

Ο Συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 423.210,00 € συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. (23%) και περιλαμβάνει τα κάτωθι δύο υποέργα : 

1) Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, με προϋπολογισμό 361.900,00 € με το ΦΠΑ. 

2) Προμήθεια Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού, με προϋπολογισμό 61.310,00 € με το ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς 

Ταχ. Διεύθυνση: Μαυριωτίσσης, 52 100 Καστοριά 

Τηλέφωνο : 2467350621,626 

Φαξ : 2467350657, 2467350955 

E-mail: prom@kastoriahospital.gr & prom1@kastoriahospital.gr 

Πληροφορίες: Τολιάδου Ελευθερία, Ψώρας Ζήσης 

 

A.2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ- ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 7. Επιχειρησιακό Πλαίσιο – Ισχύουσα νομοθεσία 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 0058, Κωδικός έργου ΠΔΕ: 2013ΕΠ00580048), είναι 

ενταγμένο στο Ε.Π. Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  με κωδικό (MIS 446785). 

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης της Αναθέτουσας 

Αρχής για την προκήρυξή του. 

mailto:prom1@kastoriahospital.gr
mailto:prom1@kastoriahospital.gr
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ΑΡΘΡΟ 8. Προσφυγές 

Προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 

3886/ 2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.09.2010), όπως αυτός ισχύει και αναλυτικά περιγράφονται  στο άρθρο 28 της 

παρούσας. 

 

      

ΑΡΘΡΟ  9.  Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης - Δημοσιότητα 

Η Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση: 

1. Στην Επίσημη Εφημερίδα των Ε.Κ. στις  12/1/2015 

2. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 

    16/1/2015  (ημέρα δημοσίευσης) 

3. Για ανάρτηση στο διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» στις 16/1/2015 

4. Για ανάρτηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στις 16/1/2015 

5. Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου kastoriahospital.gr στις 23/1/2015 και στην 

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ  www. Promitheus.gov.gr στις 30/1/2015 

6. Στον ελληνικό τύπο στις : 

 Α) ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

  1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ geniki@otenet.gr 

  2. ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ      iho@otonet.gr 

 Β)  ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ  Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

  1. ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ    info@orizontespress.com 

 Γ) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ  Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

  1. ΟΔΟΣ     odos-kst@otenet.gr 

  2. ΣΕΝΤΡΑ    sentra@otenet.gr 

7. Επίσης περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί στους παρακάτω φορείς:  

1.       ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ keeuhcci@uhc.gr 

2. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ info@acci.gr 

3. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  iccgr@otenet.gr 

4. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ evep@pcci.gr 

5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧ. ΕΠΙΜΕΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ root@ebeth.gr 

6. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  kastcham@otenet.gr 

  

mailto:info@acci.gr
mailto:iccgr@otenet.gr
mailto:evep@pcci.gr
mailto:root@ebeth.gr
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 ΑΡΘΡΟ 10. Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού – παροχή διευκρινίσεων 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω διαδικτύου στις ιστοσελίδες : 

kastoriahospital.gr και www. promitheus.gov.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις κατά τις 

πρώτες τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της δημοσίευσης του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. Τα 

ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω 

της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές. Αιτήματα παροχής 

πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 

Οι ενδεχόμενες ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από όλες τις απαντήσεις, θα αναρτώνται 

και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να 

απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 

A.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 11. Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών ή 

συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 

κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, 

σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθ. 4 Π.Δ. 60/2007) ή προερχόμενα από τρίτες χώρες 

που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που 

καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας, για την προμήθεια του παρόντος διαγωνισμού και την 

απαραίτητη χρηματοοικονομική και τεχνική ικανότητα για την εκτέλεση της προμήθειας.  

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της 

προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διακηρυσσόμενη με την παρούσα προμήθεια κατακυρωθεί 

σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την 
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ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή 

και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 

Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν 

έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή 

εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή 

πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.  

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 
Αποκλείεται από το διαγωνισμό υποψήφιος, όταν έχει εκδοθεί εις βάρος του αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο 

και αφορά τα παρακάτω αδικήματα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 43§1 του π.δ. 60/2007 [και 

άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ] ήτοι : 

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), 

iν) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 

91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 

166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76). 

Αποκλείονται επίσης : 

α) οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα της παρούσας Διακήρυξης, 

β) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα έγγραφα των 

προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, 

γ) όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5.1. του παρόντος Κεφαλαίου, 
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δ) οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της 

παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, στον υποφάκελο με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» να υποβάλουν ηλεκτρονικά, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τα άρθρα 134 έως 138 

του ν. 4281/2014, το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013, καθώς και το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 

118/2007 και τις οικείες διατάξεις, τα εξής Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

Α. Έλληνες Πολίτες 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α., επί του συνόλου των προσφερομένων ειδών, είναι δε ισχύος οκτώ (8) μηνών 

τουλάχιστον. Στην περίπτωση αυτή, για τον έλεγχο του ύψους της εγγυητικής 

επιστολής, κατατίθεται δήλωση του συμμετέχοντα, όπου αναφέρονται τα είδη του 

διαγωνισμού (με τους αντίστοιχους κωδικούς α/α) για τα οποία καταθέτει προσφορά. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην 

Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

2. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.   

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α/75), η οποία 

υπογράφεται ψηφιακά από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του όπως 

εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 

ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται 

βεβαίωση του γνησίου υπογραφής, από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. άρθρο 21 

παρ. 4  (ΦΕΚ 18
 
Α/25.01.2013) στην οποία πρέπει: 
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 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι 

προσφέροντες. 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι 

προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση : 

1) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλαδή 

για κάποιο από τα ακόλουθα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 

29.1.1998, σελ. 1). 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 

31.12.1998, σελ. 2). 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, 

σελ. 48). 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 

της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 

2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α΄305). 

2) για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  

3) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση 

της επαγγελματικής τους δραστηριότητας  

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν: 

1) Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ.2 του 
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άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία 

κήρυξης πτώχευσης, ή 

2) ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται 

από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος. 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν: 

1) Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του άρθρου 43 του Π.Δ. 

60/2007 καταστάσεις, δηλαδή δεν τελούν υπό παύση εργασιών, αναγκαστική 

διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε διαδικασία θέσης σε 

αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό,  

2) ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται 

από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος δεν έχει κινηθεί σε 

βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικός συμβιβασμός ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη 

από τις διατάσεις της χώρας εγκατάστασής τους 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι 

είναι:  

1) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 

2) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι 

εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους η 

επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ 

της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή 

εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης καθώς και δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από 
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διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

 Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και 

έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 

118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται 

αναλυτικά στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) 

και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007. 

4. Δικαιολογητικά και στοιχεία σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, 

σχετικά με την φερεγγυότητα, την επαγγελματική δραστηριότητα, την 

χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση, τις τεχνικές ικανότητες του 

υποψηφίου προμηθευτή, ήτοι:  

1.Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, στην 

οποία θα δηλώνεται:  

• Ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους ή οι 

τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης  

• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα  

• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή 

υπηρεσιών του δημοσίου  

• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους 

διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.  

2. (i) Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης 

τουλάχιστον για το ποσό των 20.000,00€, (ii) αντίγραφα ή αποσπάσματα 

ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών ή κατά το διάστημα λειτουργίας της αν αυτό 

είναι μικρότερο των 3 ετών.  

3. Κατάλογο του προμηθευτή ή του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος ή του 

εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου του στην ευρωπαϊκή ένωση, όπως αυτοί ορίζονται 

στην οδηγία 93/42/EEC, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις για τα 

προσφερόμενα προϊόντα, των τριών τελευταίων ετών ή για το διάστημα που 

εμπορεύεται τα είδη που περιλαμβάνονται στην διακήρυξη, αν αυτό είναι μικρότερο 
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των τριών (3) ετών, με μνεία για κάθε παράδοση: του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο 

δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, του προσφερόμενου προϊόντος και της 

ημερομηνίας παράδοσης. 

4. Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό  οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί 

ανάγκη και για την συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων 

φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση αυτή, 

πρέπει να αποδεικνύει, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων 

αυτών, ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους. 

5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, όπου να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόμενου είδους, 

κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007. 

6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:  

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  

2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 

οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας ή ορισμένα μόνο 

από τα ζητούμενα είδη.  

4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του 

διαγωνισμού.  

6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.  

7. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά 

σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν 

εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των 

ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
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Β. Αλλοδαποί 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α., επί του συνόλου των προσφερομένων ειδών, είναι δε ισχύος οκτώ (8) μηνών 

τουλάχιστον. Στην περίπτωση αυτή, για τον έλεγχο του ύψους της εγγυητικής 

επιστολής, κατατίθεται δήλωση του συμμετέχοντα, όπου αναφέρονται τα είδη του 

διαγωνισμού (με τους αντίστοιχους κωδικούς α/α) για τα οποία καταθέτει προσφορά. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην 

Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

2. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.   

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α/75), η οποία 

υπογράφεται ψηφιακά από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του όπως 

εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 

ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται 

βεβαίωση του γνησίου υπογραφής, από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. άρθρο 21 

παρ. 4  (ΦΕΚ 18
 
Α/25.01.2013) στην οποία πρέπει: 

 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι 

προσφέροντες. 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι 

προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 

1) για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλαδή για 

κάποιο από τα ακόλουθα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 
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29.1.1998, σελ. 1). 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 

31.12.1998, σελ. 2). 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, 

σελ. 48). 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 

της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 

2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α΄305). 

2) για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  

3) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση 

της επαγγελματικής τους δραστηριότητας  

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν 

τελούν: 

1) Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία 

κήρυξης πτώχευσης, ή 

2) ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται 

από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος. 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν 

τελούν: 

1) Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του άρθρου 43 του Π.Δ. 
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60/2007 καταστάσεις, δηλαδή δεν τελούν υπό παύση εργασιών, αναγκαστική 

διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε διαδικασία θέσης σε 

αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό,  

2) ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται 

από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικός συμβιβασμός ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια 

διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάσεις της χώρας εγκατάστασής τους 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι:  

1) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 

2) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους  είναι 

εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους  η 

επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ 

της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή 

εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης καθώς και δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από 

διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

 Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και 

έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 

118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται 

αναλυτικά στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) 

και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007. 

4. Δικαιολογητικά και στοιχεία σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, 
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σχετικά με την φερεγγυότητα, την επαγγελματική δραστηριότητα, την 

χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση, τις τεχνικές ικανότητες του 

υποψηφίου προμηθευτή, ήτοι:  

1.Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, στην 

οποία θα δηλώνεται:  

• Ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους ή οι 

τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης  

• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα  

• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή 

υπηρεσιών του δημοσίου  

• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους 

διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.  

2. (i) Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης 

τουλάχιστον για το ποσό των 20.000,00€, (ii) αντίγραφα ή αποσπάσματα 

ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών ή κατά το διάστημα λειτουργίας της αν αυτό 

είναι μικρότερο των 3 ετών.  

3. Κατάλογο του προμηθευτή ή του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος ή του 

εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου του στην ευρωπαϊκή ένωση, όπως αυτοί ορίζονται 

στην οδηγία 93/42/EEC, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις για τα 

προσφερόμενα προϊόντα, των τριών τελευταίων ετών ή για το διάστημα που 

εμπορεύεται τα είδη που περιλαμβάνονται στην διακήρυξη, αν αυτό είναι μικρότερο 

των τριών (3) ετών, με μνεία για κάθε παράδοση: του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο 

δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, του προσφερόμενου προϊόντος και της 

ημερομηνίας παράδοσης. 

4. Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό  οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί 

ανάγκη και για την συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων 

φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση αυτή, 

πρέπει να αποδεικνύει, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων 
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αυτών, ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους. 

5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει όπου να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόμενου είδους, 

κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007. 

6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει όπου να δηλώνεται ότι:  

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  

2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 

οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας ή ορισμένα μόνο 

από τα ζητούμενα είδη.  

4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του 

διαγωνισμού.  

6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.  

7. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά 

σε μορφή αρχείου τύπου ..pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν 

εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των 

ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

 

 

Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και 

Β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως.  

Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 
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υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και 

από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., στις περιπτώσεις Α.Ε.  

2. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω 

ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα: 

2Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή 

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

 ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων   

 ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας 

 Πρόσφατο κωδικοποιημένο ή τροποποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την 

αρμόδια αρχή. 

 Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από 

την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο 

και τα όργανα διοίκησης αυτού. 

 Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής σε Διαγωνισμούς και 

εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά.  

2Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 

 Αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των 

τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου, σε ισχύ, καταστατικού της εταιρίας. 

 Πιστοποιητικό περί  μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή 

2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με 

αυτά που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται 

από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται 

η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών 

και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που 

ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν 

εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση 

του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν 
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εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό 

όρο. 

3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 

μορφή αρχείου τύπου ..pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και 

των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

 

 

Δ. Συνεταιρισμοί  

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, 

υπό στοιχεία Α, Β και Γ καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο 

Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

Διευκρινίζεται ότι: 

 το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο 

αφορά στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και  

 οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ 

αυτόν. 

2. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου ..pdf και προσκομίζονται κατά 

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή. 

 

 

Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
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α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή, που 

συμμετέχει στην ένωση. 

Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.  

2. Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών 

του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα της προμήθειας που αντιστοιχεί 

στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της 

ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον 

αναπληρώνει. 

3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά 

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή. 

 

 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του 

προμηθευτή από τον διαγωνισμό.  

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή 

που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις 

παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 
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ΑΡΘΡΟ 13. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης 

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται και προσκομίζονται κατά τα ως άνω από τον προσφέροντα στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση: 

1. Οι Έλληνες πολίτες : 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 

i) για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, ήτοι 

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), 

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 

166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία 

ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 

ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

iii) κάποιο σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε 

σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα ή την επαγγελματική τους διαγωγή. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf 

τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν 
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από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 

διαχείριση. 

δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει: ότι δεν τελούν σε 

πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό. 

ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) μαζί με Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του 

αρ.8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, στην οποία ο 

υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό 

ή Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του αρ.8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του 

γνησίου υπογραφής ότι δεν υποχρεούται να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, διότι δεν απασχολεί 

προσωπικό (εφόσον συντρέχει αυτή η περίπτωση). 

στ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν την πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης 

του όσο και του ελληνικού δικαίου. 

- Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β, γ, 

δ, ε και στ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

ζ. Πιστοποιητικό του 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 της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

2. Οι αλλοδαποί: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου.  

β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 

τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 
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από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη 

ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 

πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό. 

ε. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης 

τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

στ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 

την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την 

πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο και του 

ελληνικού δικαίου. 

ζ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 

οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν 

εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 13.1 και 13.2 αντίστοιχα. 

- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους 

Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους 

νόμιμους εκπροσώπους του. 

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 

1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 

νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
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εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 

νομικά πρόσωπα). 

4. Οι συνεταιρισμοί : 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν 

έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της 

παραγράφου 13.1. 

β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ, δ, ε, στ, της παραγράφου 13.1, εφόσον πρόκειται για 

ημεδαπούς συνεταιρισμούς, και των περιπτώσεων β, γ, δ, ε, στ της παραγράφου 13.2. εφόσον πρόκειται 

για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης β της παραγράφου 13.3. 

γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

5. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες συμμετεχόντων που υποβάλουν κοινή προσφορά : 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε συμμετέχοντα στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 

6. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις αναφερόμενες περιπτώσεις του Κεφαλαίου 13, 

δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου που υποχρεωτικά θα την 

υποβάλει εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής ή δικαιολογητικών κατακύρωσης, ανάλογα και 

θα την προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί 

με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας 

εγκατάστασης. Στην κατά τα ως άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 

συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο 

πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

7. Εφόσον από την υποβολή των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του νομικού 

προσώπου στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή 

τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει, επί ποινή απαραδέκτου, με τα 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης τα σχετικά έγγραφα (π.χ. την τελευταία τροποποίηση του 

καταστατικού, το νέο Δ.Σ. κ.ά.). 

8. Σχετικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης: 

Επειδή ο Ανάδοχος είναι επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα οιασδήποτε νομικής 

μορφής σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 2 παρ.5 του Ν. 3310/2005) που συνάπτει δημόσια 
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σύμβαση υπαγόμενη στα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 20977/23-8-2007 (Ενότητα ΙΙ) απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 

3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (Β΄ 1673), πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά 

πριν την υπογραφή της σύμβασης στην Αναθέτουσα Αρχή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του 

Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του 

άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει. 

Ο Ανάδοχος περαιτέρω υπέχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο ΙΙ 

περιπτώσεις 4 ως 6 της εν λόγω υπ’ αριθ. 20977/23.8.2007 υπουργικής απόφασης. 

9. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά 

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Τυχόν δηλώσεις του παρόντος Κεφαλαίου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση 

προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα 

Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 

υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή 

άλλους φορείς. 

10. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, πραγματοποιείται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των 

συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η 

αποσφράγιση γίνεται μέσω του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζομένων κατά 

τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που 

αποσφραγίσθηκε. 

11. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

12. Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στην 
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Αναθέτουσα Αρχή σχετικά, η οποία αποφαίνεται και κατόπιν αποδοχής των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης, εκδίδεται η απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον 

Ανάδοχο και γνωστοποιείται σε αυτόν και στους λοιπούς συμμετέχοντες. 

 

ΑΡΘΡΟ 14. Πρόσθετοι όροι 

 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προμηθευτή που γίνεται 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους 

δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη βεβαίωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, 

και σύμφωνα με όσα ορίζονται για την υπεύθυνη δήλωση στο άρθρο 21 παρ. 4  (ΦΕΚ 18
 
Α/25.01.2013) 

Σε περίπτωση μη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα απορριφθεί. 

 

 

A.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 15. Τρόπος υποβολής προσφορών 

- Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 

προσφορών που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, ήτοι μέχρι την  12/3/2015, ημέρα Πέμπτη και έως ώρα 

22.00 μ. μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 

134-138 του Ν. 4281/2014, όπως ισχύει, στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013, στο Π.Δ. 60/2007 και 

συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/2007. 

Έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν και εντύπως εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή κατά τις παραγράφους 1.2.1 και 1.2.3 του άρθρου 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 

προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, στο Γραφείο Προμηθειών, επί της οδού Μαυριωτίσσης, ΤΚ 52 

100, Καστοριά 

-Έγγραφα που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία, δεν αποσφραγίζονται αλλά 

επιστρέφονται ως εκπρόθεσμα. Τα έγγραφα που αποστέλλονται ταχυδρομικά (συστημένα) ισχύουν 

μόνο στην περίπτωση που έχουν λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου, ήτοι εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους, άλλως δεν θα 
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αποσφραγίζονται και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμα. 

-Περιεχόμενο προσφορών. Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως 

εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και 

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 

-Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται η 

εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 

δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. 

-Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα. 

-Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 

(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί 

ιδιαίτερος πίνακας, συνοδευτικός των προσφορών, στον οποίο θα αναφέρονται οι συντομογραφίες 

αυτές με την επεξήγηση της έννοιάς τους. Ακόμη παραπομπές σε τεχνικά έντυπα επιτρέπονται 

εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός 

παραγράφου και σελίδας για την ανεύρεση τους. 

-Σε περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να θέτει σχετική σήμανση με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος και να ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά 

μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης 

του ενδιαφερομένου. 

-Ο σφραγισμένος φάκελος που θα περιέχει έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν και εντύπως 

εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή πρέπει απαραίτητα να φέρει τον 

αριθμό του συστημικού διαγωνισμού, τα στοιχεία του διαγωνισμού, για τον οποίο υποβάλλεται 

προσφορά, την επωνυμία και τη διεύθυνση καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση 
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ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζομένου και την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την 

ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

Τυχόν σφραγισμένοι φάκελοι να αναγράφουν επί αυτών αν τυχόν αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής ή 

στοιχεία τεχνικής προσφοράς ή στοιχεία οικονομικής προσφοράς ή δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

-Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη υποβολή της προσφοράς ή για το 

περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν στην εν λόγω διαδικτυακή πλατφόρμα. 

-Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

-Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι προσφέροντες, εφόσον δεν έχουν ασκήσει εμπροθέσμως την προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4, 

παρ. 1 του Ν. 3886/2010 κατά της διακήρυξης ή εάν έχει απορριφθεί η προσφυγή αυτή, θεωρείται ότι 

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύνανται, με την 

προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς. 

Επίσης θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας, των πηγών 

προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία 

που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη. 

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο 

διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. 

Σε περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 

γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο 

υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να θέτει σχετική σήμανση με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος 

και να ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της 

πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει 

τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16.  Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για οκτώ (8) μήνες (άρθρο 13, παρ. 1, Π.Δ. 

118/07), προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως 
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απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, Π.Δ. 118/07), εφόσον 

ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με 

το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη 

της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 

Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η 

διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή 

ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων Διοίκησης του 

Νοσοκομείου, που αφορούν τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες υποχρεούνται να 

μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους μετά την κατάθεσή της. 

Σε περίπτωση που η προσφορά αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 

• Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

 

ΑΡΘΡΟ 17. Εναλλακτικές προσφορές 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν 

εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει 

τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους 

προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 18. Τρόπος σύνταξης προσφορών 

1. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς 

όρους, που αναφέρονται στην τεχνική προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική 

γλώσσα. 

2. Τα στοιχεία των προσφορών που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα πρέπει να έχουν 

ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις, διαγραφές. Αν υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή 

διόρθωση, κ.λ.π. πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η δε 

αρμόδια Επιτροπή αποσφράγισης των προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού, κατά τον 

έλεγχο, και εφόσον έχουν υποβληθεί έγγραφα και εντύπως κατά την παράγραφο 1.2.1 του άρθρου 

11 της Υ.Α. Π1/2390/2013, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη του 

προσφέροντα κ.λπ. και επιβεβαιώνει ότι έγινε πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. 
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3. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή 

αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα 

αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης. 

4. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

5. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς 

Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες, 

εφόσον δεν είναι οι ίδιοι κατασκευαστές, οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται 

από την κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.  

6. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των 

προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον 

επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε 

ενώπιων του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού 

οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 

υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

7. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, προσφυγή κατά της διακήρυξης του 

διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε 

άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 19. Περιεχόμενα υποφακέλων 

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο Φάκελος των Δικαιολογητικών Συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, την 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Άρθρο 13 

της παρούσης. 

2.  ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλεται ηλεκτρονικά η 

Τεχνική Προσφορά. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
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ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 

αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία. 

Στοιχεία ή/και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος που δεν φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή του οικονομικού φορέα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή 

αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Οι προσφορές για να χαρακτηρισθούν καταρχήν αποδεκτές και να αξιολογηθούν θα πρέπει με 

ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να είναι πλήρεις, σαφείς, αναλυτικές, τεκμηριωμένες δεόντως 

υπογεγραμμένες και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις (τεχνικές, πληρότητας περιεχομένου, 

βεβαιώσεων κ.λπ.) που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Η Τεχνική Προσφορά θα περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων ειδών και τεχνικά 

φυλλάδια prospectus της εταιρίας κατασκευής τους, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, δηλώσεις από τα 

εργοστάσια κατασκευής (όπως προβλέπονται από το άρθρο 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/2007, 

λίστα ανταλλακτικών, περιγραφή της τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης, πρόγραμμα εκπαίδευσης, 

κ.λπ.). 

Ο προσφέρων δύναται να υποβάλει τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ψηφιακά υπογεγραμμένα 

από τον κατασκευαστικό οίκο, (οπότε και δεν θα απαιτείται η έντυπη προσκόμισή τους εντός του ως 

άνω τριημέρου). Σε αντίθετη περίπτωση, τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) θα πρέπει να 

συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία 

θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών 

φυλλαδίων του κατασκευαστικού οίκου, (οπότε και σε αυτή την περίπτωση δεν θα απαιτείται η 

έντυπη προσκόμισή τους εντός του ως άνω τριημέρου). 

Εμφάνιση οποιασδήποτε τιμής (π.χ. ανταλλακτικού, υπηρεσίας, αποζημίωσης, αναθεώρησης κ.λπ.) 

στον φάκελο τεχνικής προσφοράς οδηγεί στην απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης. 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες καταθέτουν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά για 



50 

 

           
                                                                              Ευρωπαϊκή Ένωση 

                                                                                                                                      Ευρωπαϊκό Ταμείο    
                                                                                                                                Περιφερειακής Ανάπτυξης     

 

τεχνικά χαρακτηριστικά ή δυνατότητες των προσφερομένων ειδών ή για το εκπαιδευτικό ή τεχνικό 

προσωπικό ή για τις εγγυήσεις – καλύψεις χρονικές – λειτουργικές ή για σέρβις ή για ανταλλακτικά 

κ.λπ. θα πρέπει απαραίτητα: 

- Να είναι πρωτότυπες (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου. 

- Να αναγράφονται πλήρη στοιχεία του εκδότη, του υπογράφοντος και του νομίμου 

εκπροσώπου (τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) για δυνατότητα επαλήθευσης. 

- Να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. 

Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από πίνακα 

περιεχομένων (ευρετήριο), στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με 

την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω. 

Σε περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να θέτει σχετική σήμανση με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος και να ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά 

μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης 

του ενδιαφερομένου. 

Το σύνολο των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς θα υποβάλλεται με τον τρόπο που περιγράφεται 

και θα περιλαμβάνει τα εξής: 

1. Πίνακας περιεχομένων (ευρετήριο) με τα στοιχεία του φακέλου τεχνικής προσφοράς. 

2. Πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» στην ελληνική γλώσσα για τον προσφερόμενο 

εξοπλισμό. 

3. Πίνακας «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» ο οποίος περιέχεται 

στο ΜΕΡΟΣ Γ της παρούσας διακήρυξης, για κάθε ένα από τα προσφερόμενα Είδη χωριστά. 

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να συμπληρώσει όλα τα πεδία των στηλών ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

και ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ του Πίνακα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» των 

τεχνικών προδιαγραφών όπου αντίστοιχα: α) ακολουθώντας τη σειρά, θα σημειώνει την απάντηση 

που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα 

αριθμητικό μέγεθος και β) θα συμπληρώσει όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ όπου 

θα αναφέρει την σελίδα / σελίδες της τεχνικής προσφοράς όπου ανευρίσκεται η αντίστοιχη 

αναλυτική περιγραφή και η τεκμηρίωση. 



51 

 

           
                                                                              Ευρωπαϊκή Ένωση 

                                                                                                                                      Ευρωπαϊκό Ταμείο    
                                                                                                                                Περιφερειακής Ανάπτυξης     

 

Οι Απαντήσεις των προσφερόντων στο φύλλο συμμόρφωσης των Τεχνικών Προδιαγραφών πρέπει 

να είναι τεκμηριωμένες και με παραπομπή στην Τεχνική Προσφορά. 

4. Μετά από τον Πίνακα Συμμόρφωσης, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάψει απαραίτητα τα 

prospectus, τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του Είδους, του 

τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, αναφορές στη μεθοδολογία εγκατάστασης και την τεχνική 

υποστήριξη, οδηγίες και συνοδευτικά τεχνικά ή / και κατασκευαστικά σχέδια, εγχειρίδια συντήρησης 

(service manuals), κατάλληλα σχήματα, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, CDs, και ότι άλλο 

στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει τη συμμόρφωση του προσφερόμενου Είδους με τις απαιτήσεις των 

τεχνικών προδιαγραφών και τις λοιπές υποχρεώσεις και όρους, ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση 

από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

5. Έγγραφη δήλωση, στην οποία οι διαγωνιζόμενοι αναφέρουν τις επιχειρηματικές μονάδες 

(εργοστάσια) στα οποία θα κατασκευάσουν το προσφερόμενο Είδος καθώς και τον τόπο 

εγκατάστασης τους. Εάν οι διαγωνιζόμενοι δεν θα κατασκευάσουν το προσφερόμενο Είδος μερικά ή 

ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου του 

κατασκευαστικού οίκου προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει 

από τον ίδιο τον κατασκευαστικό οίκο (στον οποίο ανήκει ή ο οποίος εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά 

τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος) και ότι ο κατασκευαστικός οίκος έχει αποδεχθεί έναντι 

τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον Ανάδοχο υπέρ 

του οποίου έγινε η αποδοχή. 

Η δήλωση θα είναι σύμφωνη με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π2 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18, ΠΑΡ. 2 ΚΑΙ 3 

ΤΟΥ ΠΔ 118/07) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1 

2 
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κτλ 

Προσφορά στην οποία δεν θα αναφέρονται τα παραπάνω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. 

6. Τα ακόλουθα πιστοποιητικά ποιότητος: 

α) Πιστοποιητικό EN ISO 9001 : 2008 και, για τα Είδη που απαιτείται, EΝ ISO 14001:2004 

μεταφρασμένο στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένο, ή ισοδύναμα αυτών. 

β) Πιστοποιητικά Σήμανσης CE (CE Mark) , ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις της 

Ε.Ε (σύμφωνα με την «Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 

της 09/07/2008 για το κοινό πλαίσιο εμπορίας προϊόντων και κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου» και τον «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 της 09/02008 για τον καθορισμό των 

απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων καιμ για 

την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου» όπως ισχύει σήμερα) - 

μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα. 

Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

7. Πλήρες εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του μητρικού κατασκευαστικού 

οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών 

για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές στην Αγγλική και στην Ελληνική γλώσσα. 

8. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  του ΜΕΡΟΥΣ Γ συμπληρωμένο ΜΟΝΟ με τους κωδικούς και 

τα άλλα απαιτούμενα στο έντυπο στοιχεία των προσφερόμενων ειδών, όμως ΧΩΡΙΣ να 

αναγράφονται τιμές. Το έντυπο αυτό υπογράφεται ψηφιακά και επισυνάπτεται ως προσθήκη 

συνημμένου σε μορφή .pdf. 

Η αναφορά των κωδικών των κατασκευαστικών οίκων και των ειδών γίνεται ώστε να προσδιορίζεται 

μονοσήμαντα η προμήθεια. 

Τονίζεται ιδιαίτερα και επί ποινή αποκλεισμού, ότι όλα τα επιμέρους στοιχεία του Πίνακα 

Οικονομικής Προσφοράς  θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα και να είναι απολύτως ταυτόσημα με τα 

στοιχεία του αντίστοιχου πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς, με εξαίρεση τα στοιχεία τιμών, τα 

οποία θα υπάρχουν μόνο σχετικό έντυπο του (υπο)φακέλου Οικονομικής Προσφοράς. 

Εμφάνιση οποιασδήποτε τιμής στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

οδηγεί στην απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης και ο υποψήφιος αποκλείεται από το διαγωνισμό. 

Αποκλείονται από τη διαγωνιστική διαδικασία όσες Τεχνικές Προσφορές περιέχουν στις «Συμβάσεις 

συντήρησης – επισκευής» στοιχεία τιμών (δηλαδή έχουν συμπληρωθεί τα άρθρα 4 και 5). 
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9. Πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (προσδιορισμός περιεχομένου εκπαίδευσης για 

κάθε ομάδα εκπαιδευομένων, προτεινόμενες ώρες εκπαίδευσης ανά θεματική ενότητα, 

θεματολογία, διάρκεια σε ώρες ανά ομάδα εκπαιδευόμενων για κάθε θεματικό αντικείμενο, 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικό υλικό) και αντίγραφο των αναγκαίων 

βοηθημάτων ή πινάκων, στην Ελληνική γλώσσα: 

α) για τους χειριστές / χρήστες και 

β) για τους τεχνικούς συντήρησης 

Η εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι στην ελληνική γλώσσα. 

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει με έξοδα του την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης. 

Η οργάνωση της εκπαίδευσης γίνεται κατόπιν συνεννόησης του προμηθευτή με το Νοσοκομείο. 

Η πραγματοποίηση της εκπαίδευσης θα γίνεται στο Νοσοκομείο. 

Οι εκπαιδεύσεις δεν θα ξεπερνούν τις 6 ώρες την ημέρα. 

Το εκπαιδευτικό υλικό που απαιτείται να παρέχεται από τον Προμηθευτή, για την υποστήριξη και 

την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα είναι σε μορφή έντυπη, CD και ιστοσελίδας. 

Ο προμηθευτής θα χορηγήσει πιστοποιητικό παρακολούθησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην 

περίπτωση που απαιτείται στην τεχνική προδιαγραφή του επιμέρους είδους. 

Ο αριθμός των ομάδων εκπαίδευσης και ο αριθμός των εκπαιδευόμενων ανά ομάδα προσδιορίζεται 

στην τεχνική προδιαγραφή του κάθε είδους. 

Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται επίσης να δηλώσει ότι μπορεί να διαθέσει στην Ελλάδα κατάλληλα 

εκπαιδευμένο προσωπικό (πέραν και ανεξάρτητα του αντίστοιχου τεχνικού προσωπικού για παροχή 

υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης), για την επίδειξη του Είδους που προσφέρει ως και την 

εκπαίδευση του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής τόσο επί του πλήρους φάσματος των 

δυνατοτήτων που παρέχουν όσο επί της απρόσκοπτης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Ειδών. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν διαθέτει το ως άνω προσωπικό, πρέπει στον παρόντα επί 

μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς του να υπάρχει έγγραφο του μητρικού οίκου ότι η εκπαίδευση 

θα γίνει από δικό του εξειδικευμένο προσωπικό στην Ελληνική γλώσσα και με τους όρους που 

αναφέρονται στο παρόν εδάφιο. 

10. Έγγραφη βεβαίωση του μητρικού κατασκευαστικού οίκου (με επίσημη μετάφραση – 

επικύρωση σε περίπτωση που πρόκειται για αλλοδαπό κατασκευαστή) για την δέσμευση 

εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών καθώς και ενδεχομένως άλλων απαιτούμενων υλικών 

για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του Είδους για το χρονικό διάστημα που ορίζεται για το 
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συγκεκριμένο είδος στο ΜΕΡΟΣ Β «Τεχνικές Προδιαγραφές» της Διακήρυξης από την οριστική 

παραλαβή αυτού. Στην βεβαίωση αυτή θα περιλαμβάνεται η δήλωση δέσμευσης του οίκου για 

συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που ο 

διαγωνιζόμενος πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του μητρικού κατασκευαστικού 

οίκου στην Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση. 

Για περιπτώσεις κατασκευαστών οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών 

οίκων, αρκεί η δήλωση του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και δεν απαιτούνται οι δηλώσεις 

περί διάθεσης ανταλλακτικών των κατασκευαστικών οίκων των διαφόρων υποσυστημάτων. 

Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να προσφέρουν δέσμευση εξασφάλισης 

και διάθεσης ανταλλακτικών καθώς και λοιπών απαιτούμενων υλικών για την πλήρη λειτουργία 

και απόδοση του Είδους με αντίστοιχη βεβαίωση του μητρικού κατασκευαστικού οίκου διάρκειας 

μεγαλύτερης από την ελάχιστη διάρκεια που ορίζεται για το συγκεκριμένο Είδος στο ΜΕΡΟΣ Β 

«Τεχνικές Προδιαγραφές» της Διακήρυξης από την οριστική παραλαβή του Είδους. Σ΄ αυτήν την 

περίπτωση η προσφορά θα λάβει υψηλότερη βαθμολογία στην τεχνική αξιολόγηση εφόσον ο 

χρόνος εξασφάλισης ανταλλακτικών περιλαμβάνεται στην Ομάδα Β΄ των Κριτηρίων Αξιολόγησης 

του συγκεκριμένου προσφερόμενου Είδους. 

Προσφορά στην οποία δηλώνεται δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών καθώς και 

των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του Είδους μικρότερη 

της ελάχιστης διάρκειας που ορίζεται για το συγκεκριμένο Είδος στο Παράρτημα V «Τεχνικές 

Προδιαγραφές» από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής αυτού, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η έγγραφη βεβαίωση θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό πίνακα προτεινόμενων 

ανταλλακτικών για το διάστημα που ορίζεται στο Παράρτημα V «Τεχνικές Προδιαγραφές», με 

σχετική τεκμηρίωση της συχνότητας αντικατάστασής τους. 

11. Έγγραφη δήλωση για την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας 

από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. 

Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να προσφέρουν περίοδο εγγύησης καλής 

λειτουργίας μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης που αυτή ορίζεται για κάθε είδος στο 

ΜΕΡΟΣ Β «Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης, από την οριστική παραλαβή του 

μηχανήματος και το στοιχείο αυτό θα λάβει μεγαλύτερη βαθμολογία στην τεχνική αξιολόγηση 

εφόσον ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας περιλαμβάνεται στην Ομάδα Β΄ των Κριτηρίων 

Αξιολόγησης του συγκεκριμένου προσφερόμενου Είδους. 

Σε περίπτωση προσφοράς εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν του οριζομένου στο Παράρτημα V 
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«Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης, απαιτείται σχετική επιβεβαίωση από τον 

κατασκευαστικό (και ενδεχομένως μητρικό) οίκο υπό μορφή έγγραφης βεβαίωσης όπου θα 

υπάρχει οπωσδήποτε συγκεκριμένη αναφορά στο διαγωνισμό ή την επανάληψή του. 

Προσφορά στην οποία δηλώνεται περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας μικρότερη της ελάχιστης 

ζητούμενης από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Είδους, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

12. Έγγραφη δήλωση για τη διάρκεια του χρόνου πλήρους συντήρησης – επισκευής (ήτοι η 

διάρκεια του χρόνου σύμβασης συντήρησης επισκευής που αντιστοιχεί  μετά τη λήξη του χρόνου 

εγγύησης καλής λειτουργίας, για το προσφερόμενο Είδος. 

Οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής για την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας και για την 

περίοδο πλήρους συντήρησης - επισκευής δίδονται αντίστοιχα στο ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ και στο συνημμένο ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

όπου απαιτείται στην παρούσα διακήρυξη. 

Ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

την σύμφωνη γνώμη υπό μορφή έγγραφης δήλωσης-εγγύησης του μητρικού οίκου και στην οποία 

θα κάνει αναφορά στην παρούσα Διακήρυξη και στον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς καθώς και 

στο διατιθέμενο τεχνικό προσωπικό για service κ.λπ. 

13. Προσφορά στην οποία δηλώνεται συνολικός χρόνος (περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας 

και περιόδου συντήρησης, αρχόμενος από την οριστική παραλαβή του Είδους) μικρότερος της 

ελάχιστης σχετικής απαίτησης που αναφέρεται για το προσφερόμενο Είδος στο ΜΕΡΟΣ Β 

«Τεχνικές Προδιαγραφές» ή ποινικές ρήτρες μικρότερες από τις αναφερόμενες στο ΣΧΕΔΙΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

14. Επιπλέον, οι προσφέροντες θα αναφέρουν τον τρόπο που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της 

Αναθέτουσας Αρχής και πώς θα αντιμετωπίζουν τα θέματα συντήρησης και επισκευής του Είδους 

από την οριστική παραλαβή αυτού μέχρι την λήξη του χρόνου πλήρους συντήρησης - επισκευής και 

γενικά ό,τι αφορά την παροχή τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης (service). 

Οι προσφέροντες θα περιγράψουν το τεχνικό προσωπικό που πρέπει να διαθέτουν για την παροχή 

υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευών κ.λπ., τα προσόντα, την εκπαίδευσή του, το 

διατιθέμενο εξοπλισμό για την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού και θα συνυποβάλλουν σχετικό 

πιστοποιητικό της ειδικής προς τούτο εκπαίδευσης αυτού και της αντίστοιχης εξουσιοδότησης 

από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο, ώστε να τεκμηριώνεται η καταλληλότητά του για 

εγκατάσταση, service κ.λπ. των προσφερόμενων Ειδών. Τα ως άνω στοιχεία αποτελούν την παροχή 
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της τεχνικής υποστήριξης εκ μέρους του διαγωνιζόμενου (after sales service) και πρέπει να δοθούν 

αναλυτικά ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν. 

15. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης και εγκατάστασης του προσφερόμενου Είδους. 

Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να προσφέρουν μικρότερο χρόνο 

παράδοσης και εγκατάστασης - σε αυτήν την περίπτωση η προσφορά θα λάβει υψηλότερη 

βαθμολογία στην τεχνική αξιολόγηση, εφόσον ο χρόνος παράδοσης περιλαμβάνεται στην Ομάδα 

Β΄ των Κριτηρίων Αξιολόγησης του συγκεκριμένου προσφερόμενου Είδους. 

16. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο εξοπλισμός / τα συστήματα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, 

πρόσφατης τεχνολογίας και δεν έχει σταματήσει η παραγωγή τους. 

17. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής- 

Τεχνικής Προσφοράς» και όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη διασφάλιση των συνθηκών για την 

τεχνικά άρτια εγκατάσταση (όπου αυτή προβλέπεται) και θέση σε πλήρη λειτουργία του 

προσφερόμενου Είδους, ως και γενικά σχέδια (εφ’ όσον κρίνονται αναγκαία για το προσφερόμενο 

Είδος). Στον υποφάκελο αυτό θα αναφέρουν όλα τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία (βάρη, ενδεικτική 

διάταξη με διαστάσεις των επί μέρους συσκευών, διαστάσεις και διαδρομές καναλιών κλπ.) που 

απαιτούνται για την προετοιμασία από την Αναθέτουσα Αρχή του χώρου όπου ο Ανάδοχος θα 

εγκαταστήσει το Είδος. 

18. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο που τεκμηριώνει πληρέστερα την Τεχνική Προσφορά του 

διαγωνιζόμενου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη, 

αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια της τεχνικής αξιολόγησης. 

 

3.  ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

- Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά». 

- Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το 

οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 

παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

- Επειδή η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
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ηλεκτρονικά αρχεία, με τους απαιτούμενους πίνακες και στοιχεία της οικονομικής προσφοράς 

όπως ζητούνται στη συνέχεια. 

- Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται 

κατωτέρω. 

1. Ως «τιμή μονάδας» νοείται η τιμή ενός ΕΙΔΟΥΣ. Η προσφερόμενη τιμή για κάθε Είδος πρέπει να 

προσφέρεται σε ΕΥΡΩ. 

2. Όλες οι οικονομικές προφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά και με επισυναπτόμενο το ΕΝΤΥΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 

του ΜΕΡΟΣ Γ) όπου συμπληρώνεται η «τιμή προσφοράς Είδους» (τιμή μονάδος κάθε Είδους), η 

οποία περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που αφορούν τα εξής: 

προμήθεια, μεταφορά και παράδοση του συνολικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, ανταλλακτικών 

– παρελκόμενων (όπου απαιτούνται), ελεύθερου κάθε δασμού, φόρου ή τέλους, παραδοτέα στα 

σημεία όπως αναφέρονται στη διακήρυξη. Στην τιμή  περιλαμβάνεται  εγκατάστασή και σύνδεση του 

εξοπλισμού και των μηχανημάτων που απαρτίζουν το Είδος, δοκιμή και θέση σε πλήρη λειτουργία 

του εξοπλισμού και μηχανημάτων που περιλαμβάνει το Είδος, ασφάλιση του Είδους σύμφωνα με τους 

ειδικούς όρους της διακήρυξης μέχρι την οριστική παραλαβή όλων των ως άνω τμημάτων που το 

απαρτίζουν, όλες τις υπέρ τρίτων εισφορές, κρατήσεις και φόρους, επίδειξη χειρισμού και εκπαίδευση 

προσωπικού σύμφωνα με τις αναλυτικές απαιτήσεις για το κάθε είδος.  

Παροχή τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και προβλεπόμενων 

από τον κατασκευαστή προληπτικών ελέγχων (όπου απαιτούνται) για την περίοδο εγγύησης καλής 

λειτουργίας που προσφέρει ο υποψήφιος, 

Η προσφερόμενη τιμή κάθε Είδους θα αναγράφεται επί ποινή αποκλεισμού αριθμητικά και 

ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται χωριστά ως ποσοστό και ως ποσό. 

3. Το πλήρως συμπληρωμένο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, αλλά ΧΩΡΙΣ τιμές 

πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά ως επισυναπτόμενο, επί ποινή αποκλεισμού, στον υποφάκελο 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά», για κάθε προσφερόμενο Είδος. 

 

Τα παρακάτω (έως την παράγραφο 8) ισχύουν μόνο για το είδος Νο 3. 

4. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται, να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού πλήρως συμπληρωμένη 

(δηλαδή, και με τα οικονομικά στοιχεία,) τη Σύμβαση συντήρησης – επισκευής και οικονομική 

προσφορά «τιμής ετήσιας συντήρησης – επισκευής Είδους» στο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 



58 

 

           
                                                                              Ευρωπαϊκή Ένωση 

                                                                                                                                      Ευρωπαϊκό Ταμείο    
                                                                                                                                Περιφερειακής Ανάπτυξης     

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 

του ΜΕΡΟΥΣ Γ). 

5. Η ετήσια τιμή των εξόδων συντήρησης - επισκευής που συμπληρώνεται στο ΕΝΤΥΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (του ΜΕΡΟΥΣ Γ) που υποβάλλεται ηλεκτρονικά ως 

επισυναπτόμενο σε μορφή .pdf, περιέχει στην πρώτη γραμμή (Α/Α 1) την προσφερόμενη ετήσια 

αμοιβή για παροχή συντήρησης – επισκευής (ανταλλακτικά και εργασίες) για το πρώτο έτος μετά 

τη λήξη του προσφερόμενου χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας ΤΙΜΗ Τ1 χωρίς ΦΠΑ, στήλη (3). 

Στη στήλη (5) και στις δύο αμέσως επόμενες γραμμές του πίνακα Π2 (Α/Α 2 και 3) διαγωνιζόμενος 

θα συμπληρώσει αριθμητικώς και ολογράφως αντίστοιχα την τιμή για παροχή συντήρησης - 

επισκευής του Είδους για τα εναπομείναντα έτη - μετά τη λήξη της προτεινόμενης περιόδου 

εγγύησης καλής λειτουργίας - μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου όπως 

ορίζεται στο Παράρτημα V «Τεχνικές Προδιαγραφές» της Διακήρυξης από την οριστική παραλαβή, 

χωρίς τον ΦΠΑ. Η συνολική τιμή συντήρησης – επισκευής προκύπτει από τον τύπο :   

Σ = Τ1 * (χ-ε)      όπου: 

Σ: Συνολική τιμή «συντήρησης – επισκευής», χωρίς ΦΠΑ, μετά τη λήξη της εγγύησης καλής 

λειτουργίας και για «σύμβαση συντήρησης – επισκευής» διάρκειας όπως ορίζεται για κάθε είδος 

στο Παράρτημα V «Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης από την οριστική παραλαβή του 

Είδους. 

χ: χρόνος συνολικής διάρκειας της τεχνικής υποστήριξης όπως αναφέρεται στον ΠΙΝΑΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ για το συγκεκριμένο Είδος. 

ε: διάρκεια σε έτη της προσφερόμενης από τον διαγωνιζόμενο περιόδου εγγύησης καλής 

λειτουργίας και 

Τ1: προσφερόμενη ετήσια «τιμή συντήρησης – επισκευής» για το πρώτο έτος μετά την λήξη της 

περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, χωρίς ΦΠΑ. 

Οι τιμές αυτές θα περιέχουν, επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, τα ανταλλακτικά μαζί με τα 

πάσης φύσεως υλικά και εργατικά για την ομαλή και απρόσκοπτη μακρόχρονη λειτουργία του 

προσφερόμενου Είδους. 

Στις ως άνω τιμές δεν θα περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα. 

6. Για τον πρώτο χρόνο μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, η σύμβαση ετήσιας 

συντήρησης – επισκευής θα συνάπτεται με βάση την αρχική τιμή Τ1 για το πρώτο έτος, που έχει 

συμπληρώσει ο διαγωνιζόμενος στο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, στο πεδίο 



59 

 

           
                                                                              Ευρωπαϊκή Ένωση 

                                                                                                                                      Ευρωπαϊκό Ταμείο    
                                                                                                                                Περιφερειακής Ανάπτυξης     

 

«ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ολογράφως)» γραμμή Α/Α 3, στήλη (5) χωρίς 

ΦΠΑ. 

7. Από το δεύτερο και για κάθε ένα από τα επόμενα χρόνια (μετά τη λήξη της εγγύησης καλής 

λειτουργίας) η «σύμβαση πλήρους συντήρησης –επισκευής» θα ανανεώνεται με βάση το συμβατικό 

τίμημα του προηγούμενου χρόνου, αναπροσαρμοσμένο κατά το ποσοστό αύξησης του Δείκτη Τιμών 

Καταναλωτή που δίνει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ) για την αντίστοιχη 

προηγούμενη 12μηνη περίοδο που μόλις έληξε (δηλαδή για το μήνα υπογραφής της νέας ετήσιας 

σύμβασης εν σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους), και το οποίο ποσοστό 

δημοσιεύεται στο διαδικτυακό της τόπο www.statistics.gr. 

8. Επισημαίνεται ότι η προσφορά απορρίπτεται και στην περίπτωση που ο αριθμός ετών της 

προσφερόμενης διάρκειας περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας που ο διαγωνιζόμενος 

συμπληρώνει στο αντίστοιχο πεδίο στη (γραμμή Α/Α 2 και στήλη (4β) του ΕΝΤΥΠΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, διαφέρει από τον αριθμό των ετών που ο διαγωνιζόμενος 

αναφέρει στην έγγραφη δήλωση του σχετικά με τη προσφερόμενη (σε έτη) διάρκεια εγγύησης 

καλής λειτουργίας.  

Ο προσφέρων θα συμπεριλάβει στην τεχνική προσφορά του την σύμφωνη έγγραφη δήλωση- 

εγγύηση του μητρικού οίκου και η οποία θα κάνει αναφορά στην παρούσα Διακήρυξη και στο 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ καθώς και στο διατιθέμενο τεχνικό προσωπικό στην 

Ελλάδα για service κλπ. 

9. Στα ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ οι τιμές θα πρέπει να αναγράφονται 

αριθμητικά και ολογράφως (που υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας με την αριθμητική τιμή). Τα 

έντυπα αυτά υπογράφονται ψηφιακά και επισυνάπτονται ως προσθήκη συνημμένου σε μορφή .pdf. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν έχουν συμπληρωθεί σωστά τα Έντυπα Οικονομικής 

Προσφοράς η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ακόμη σε περίπτωση λαθών στις 

αριθμητικές πράξεις ή λογιστικής ασυμφωνίας στα στοιχεία τιμών των ΕΝΤΥΠΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

10.Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. 

Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν 

δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτής, να υποβάλλουν 

νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

11. Απαγορεύεται η αλλαγή στη μορφή και στη δομή των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς, και 

επιβάλλεται απαραίτητα η χρησιμοποίηση τους όπως αυτοί δίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή στο 



60 

 

           
                                                                              Ευρωπαϊκή Ένωση 

                                                                                                                                      Ευρωπαϊκό Ταμείο    
                                                                                                                                Περιφερειακής Ανάπτυξης     

 

ΜΕΡΟΣ Γ «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της παρούσας διακήρυξης. 

12. Τιμοκατάλογος ανταλλακτικών 

Στον (υπο)φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να συμπεριλάβει και να και 

να υποβάλει ηλεκτρονικά ως επισυναπτόμενο, επί ποινή αποκλεισμού, και τον επίσημο 

τιμοκατάλογο ανταλλακτικών της μητρικής εταιρείας σε Ευρώ για τον εξοπλισμό / μηχανήματα που 

περιλαμβάνεται στο προσφερόμενο Είδος. 

13. Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις 

α. Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών 

πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για 

εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι 

προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης 

του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. 

β. Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν 

αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) 

ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν 

εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι 

αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του 

προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδεκτής εξαγωγικής επιδότησης. Η ως άνω δήλωση 

πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά και να προσκομίζεται εντύπως εντός τριών (3) ημερών από 

την ηλεκτρονική υποβολή. 

γ. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα 

προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον 

Καναδά, την Αυστραλία, το Ισραήλ και την Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και 

εφαρμόζει στο χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την ΕΕ 

στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης. 

14. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται από τις 

αρμόδιες Επιτροπές λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το 

σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες 

διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας παροχής των υπηρεσιών, τις 

τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων 

για την παροχή των υπηρεσιών, την πρωτοτυπία των προτεινομένων υπηρεσιών, την τήρηση των 

διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο 
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εκτέλεσης της παροχής και την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα τις 

οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής των 

προσφορών των υποψηφίων αναδόχων. 

 

ΑΡΘΡΟ 20. Τιμές προσφορών – νόμισμα 

1) Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς και ολογράφως. 

2) Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4) Το τίμημα της προσφοράς θα δίδεται υποχρεωτικά σε ευρώ. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται κάθε 

επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ, ο οποίος είναι 23%, και βαρύνει τον φορέα διενέργειας του διαγωνισμού.  

5) Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος ασφάλισης, 

χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην 

προσφορά. 

6) Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής: 

Α) Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α.  

Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. 

Γ) Σύνολο προσφερόμενης τιμής (συνολική τιμή) χωρίς Φ.Π.Α. 

Δ) Συνολική τιμή με Φ.Π.Α. 

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

7) Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

8) Αναπροσαρμογή τιμής δεν επιτρέπεται και προσφορά που θέτει τον όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

9) Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή του εξοπλισμού. Υπηρεσία ή 

προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική 

Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται αμαχήτως ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν. 
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10) Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές 

για το αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και 

να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχό της.  

11) Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης 

κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή 

dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες 

οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της 

κατασκευάστριας εταιρείας. 

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι 

προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι 

προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.  

Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί αντιπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί 

τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) ή δεν 

λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης τελωνειακής ένωσης με την Ε.Ε., οφείλουν να δηλώσουν 

εγγράφως με την προσφορά τους ότι το προσφερόμενο προϊόν δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών 

πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του ή της τιμής απόκτησης αυτού για εμπορία (τιμή dumping) ή 

αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 

Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα 

προερχόμενα από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., 

την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, το Ισραήλ και την Τουρκία, καθώς και κάθε άλλο κράτος που 

αποδέχεται και εφαρμόζει, στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω πρωτόκολλα της GATT ή που συνδέεται 

με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης. 

12) Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται. 

13) Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να 

συμπληρώσουν τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, όπως καθορίζονται στο Μέρος Γ της 

παρούσας διακήρυξης. 
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Στο στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισμού, γίνεται σύγκριση των τιμών των οικονομικών προσφορών 

με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας 

υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το Ν. 3846/2010 της δημιουργίας βάσης δεδομένων 

παρατηρητηρίου τιμών για τον έλεγχο των τιμών όλων των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Ν. 

3580/2007 με βάση τις τιμές των χωρών της Ε.Ε. 

Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανώτερα παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται, 

για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ως ασύμφορες, οπότε μπορεί να προτείνεται ματαίωση του 

διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ή επανάληψή του.  

 ΑΡΘΡΟ 21. Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού 

Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση και οι 

φάκελοι με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται μετά το πέρας του διαγωνισμού και δεν 

αποσφραγίζονται. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

μετά από προηγούμενη, αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού & 

Αξιολόγησης προσφορών. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν 

αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για τη συμφωνία ή ασυμφωνία 

με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη διακήρυξη, γίνεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη 

του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, οργάνου. 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την ημέρα, ώρα και τόπο που ορίζεται στην 

παρούσα προκήρυξη σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης Προσφορών. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση και η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε 2 στάδια με την εξής 

διαδικασία: 

Αποσφράγιση και αξιολόγηση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

Αποσφράγιση και αξιολόγηση του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 



64 

 

           
                                                                              Ευρωπαϊκή Ένωση 

                                                                                                                                      Ευρωπαϊκό Ταμείο    
                                                                                                                                Περιφερειακής Ανάπτυξης     

 

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη υποβολή της προσφοράς ή για το 

περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

Έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν και εντύπως εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή κατά την παράγραφο 1.2.1 και 1.2.3 του άρθρου 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 

προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια 

Επιτροπή όλα τα στοιχεία κατά φύλλο. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των 

οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 

σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι 

προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση 

των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές 

προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών 

που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη 

συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, δηλαδή των προσφορών τους, προς τους όρους της 

Διακήρυξης. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. 

Η Επιτροπή ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, 

την πληρότητα του φακέλου και την υποβολή ή όχι όλων των δικαιολογητικών και Στοιχείων 

τεκμηρίωσης. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

• Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 
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και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 

αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και (υπο)φακέλων των προσφορών. 

• Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 

πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

προσφορών. 

• Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφοράς τους. 

• Η Επιτροπή που θα συγκροτηθεί για την Αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να ζητήσει 

διευκρινίσεις ιδίως επί των ήδη νομίμως υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών και οι  

υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προβούν στην παροχή διευκρινίσεων εντός προθεσμίας που 

ορίζει η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. Σε περίπτωση που οι 

διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από την Επιτροπή δεν προσκομισθούν κατά τον προσήκοντα τρόπο και 

εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η προσφορά απορρίπτεται από την Επιτροπή. Από τις διευκρινίσεις 

που δίνονται από τον υποψήφιο ανάδοχο λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 

σημεία για τα οποία ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική 

για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για την τεκμηρίωση του ευλόγου ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται 

να παρέχουν αυτά. 

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινήσεις δεν επιτρέπεται να άγουν καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο σε ουσιώδη 

μεταβολή στοιχείων της ήδη υποβληθείσας προσφοράς. 

Δηλαδή οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να διευκρινίσουν έγγραφα και στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί 

με την προσφορά τους, αλλά δεν μπορούν να υποβάλουν έγγραφα που θα έπρεπε να είχαν εξ αρχής 

υποβληθεί. Ως ’’διευκρίνιση’’ νοείται η χορήγηση λεπτομερειών και αποσαφηνίσεων, που 

επιτρέπουν την περιγραφή ή τον καθορισμό με μεγαλύτερη ευκρίνεια και ακρίβεια εγγράφων που ήδη 

υπεβλήθησαν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες λαμβάνονται υπόψη μόνο 

εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν. Διευκρινίσεις που δίδονται 

αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
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ΑΡΘΡΟ 22. Αξιολόγηση προσφορών 

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει τα εξής: 

1) Διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Σε κάθε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής απορριφθούν 

προτάσεις, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη με βάση 

τις τεθείσες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που μια προσφορά δεν καλύπτει τις παραπάνω 

προϋποθέσεις, αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας με αιτιολογημένο πρακτικό της 

Επιτροπής, ενώ η Τεχνική και η Οικονομική Προσφορά δεν εξετάζονται ενώ τυχόν προσκομισθέντες 

φάκελοι επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι (υπο)φάκελοι Τεχνικών Προσφορών - για όσες προσφορές 

έγιναν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά – αξιολογούνται από την αρμόδια Επιτροπή. 

2) Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς. 

Τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών σχετικά 

με τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και αυτά της αξιολόγησης των 

τεχνικών προσφορών εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή με την έκδοση μίας εκτελεστής 

διοικητικής πράξης, η οποία στη συνέχεια γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους, με μέριμνά 

της. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, ώρα και ημερομηνία της 

αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η 

Τεχνική Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή. 

Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι (υπο)φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών - για όσες 

προσφορές έγιναν αποδεκτές – αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά από την αρμόδια Επιτροπή. 

Κατά την αποσφράγιση του (υπο)φακέλου Οικονομικών Προσφορών, πραγματοποιείται: 

Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «Οικονομική 

Προσφορά». 

3) Τελική Αξιολόγηση. 

Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει τον τελικό Πίνακα 

Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο 

προτεινόμενος από την αρμόδια Επιτροπή Ανάδοχος του έργου. 

Η αρμόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία μεριμνά για την 

κοινοποίηση πρόσκλησης στον αναδειχθέντα Ανάδοχο του έργου για την ηλεκτρονική υποβολή και 

προσκόμιση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης. 
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Τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών σχετικά 

με τη διαδικασία αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών καθώς και του ελέγχου των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή με την έκδοση μίας 

εκτελεστής διοικητικής πράξης, η οποία στη συνέχεια γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους, 

με μέριμνά της. 

Το έργο θα ανατεθεί με βάση τη συμφερότερη προσφορά, η οποία θα προκύψει από τη στάθμιση 

της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων 

οικονομικών προσφορών. 

      Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι προσφορές που ισοβαθμούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του 

 βαθμού τεχνικής αξιολόγησης. 

Σε περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να θέτει σχετική σήμανση με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος και να ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά 

μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης 

του ενδιαφερομένου. 

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή 

(τα μέλη της οποίας είναι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος) θα προβεί στα παρακάτω: 

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν 

απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Ελάχιστων 

Προϋποθέσεων Συμμετοχής, με βάση τα αναφερόμενα κατωτέρω. 

- Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε 

προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης, με βάση τα αναφερόμενα κατωτέρω. 

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

Προσφοράς με βάση τον τύπο που αναφέρεται κατωτέρω. 

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα 

οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη βαθμολόγηση των τεχνικών 

και οικονομικών προσφορών, τα οποία παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή σε τρία (3) αντίτυπα. 

Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθούν μέσω του συστήματος στους 

συμμετέχοντες με την έκδοση και κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων.  
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α) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Σε κάθε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής 

      απορριφθούν προτάσεις, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει την 

απόρριψη με βάση τις τεθείσες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που μια προσφορά δεν καλύπτει τις 

παραπάνω προϋποθέσεις, αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας με αιτιολογημένο πρακτικό 

της Επιτροπής, ενώ η Τεχνική και η Οικονομική Προσφορά δεν εξετάζονται ενώ τυχόν 

προσκομισθέντες φάκελοι επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι (υπο)φάκελοι Τεχνικών Προσφορών - για όσες προσφορές 

έγιναν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά – αξιολογούνται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς. 

Τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών σχετικά 

με τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και αυτά της αξιολόγησης των 

τεχνικών προσφορών εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή με την έκδοση μίας εκτελεστής 

διοικητικής πράξης, η οποία στη συνέχεια γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους, με μέριμνά 

της. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, ώρα και ημερομηνία της 

αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η 

Τεχνική Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή. 

Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς. 

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δύο Ομάδες, με τους 

ακόλουθους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας: 
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                                   ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Α/Α Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α 
Συντελεστές 

Βαρύτητας 

Β
α

θ
μ

ο
ί 

σ
τ
ο
ιχ

εί
ο
υ

 

Σ
τ
α

θ
μ

ισ
μ

έν
η

 

β
α

θ
μ

ο
λ
ο
γ
ία

 

Α΄ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70 %   

1. 
Συμφωνία προσφοράς με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της Διακήρυξης 
60 % 100 

 

60 

 

2. Λειτουργικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού  10 % 100 10 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α’ 70 %  70 

Β΄ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30 % 

 
  

1. Εγγύηση καλής λειτουργίας 15 % 100 15 

2. 

Στοιχεία Τεχνικής υποστήριξης (Παρεχόμενο 

service  από τον Προμηθευτή, ύπαρξη 

ανταλλακτικών) 

  

10% 

 

100 

 

10 

3. Χρόνος παράδοσης  5 % 100 5 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β’ 30 %  30 

 ΣΥΝΟΛΟ Α΄  ΚΑΙ   Β΄ ΟΜΑΔΑΣ 100%  100 
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                                   ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Α/Α Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α 
Συντελεστές 

Βαρύτητας 

Β
α

θ
μ

ο
ί 

σ
τ
ο
ιχ

εί
ο
υ

 

Σ
τ
α

θ
μ

ισ
μ

έν
η

 

β
α

θ
μ

ο
λ
ο
γ
ία

 

Α΄ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70 %   

1. 

Συμφωνία προσφοράς με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της Διακήρυξης 
70 % 100 

 

70 

 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α’ 70 %  70 

Β΄ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30 % 

 
 

 

1. Εγγύηση  15 % 100 15 

2. 

Στοιχεία Τεχνικής υποστήριξης (Παρεχόμενο 

service  από τον Προμηθευτή,  ύπαρξη 

ανταλλακτικών) 

  

10% 

 

100 
10 

3. Χρόνος παράδοσης  5 % 100 5 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β’ 

30 %  

30 

 

 ΣΥΝΟΛΟ Α΄  ΚΑΙ   Β΄ ΟΜΑΔΑΣ 100%  100 

 

 

 

 

γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι (υπο)φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών - για όσες προσφορές 

έγιναν αποδεκτές – αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά από την αρμόδια Επιτροπή. 

Κατά την αποσφράγιση του (υπο)φακέλου Οικονομικών Προσφορών, πραγματοποιείται: 

Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου 

«Οικονομική Προσφορά». 

Τελική Αξιολόγηση. 

Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει τον τελικό Πίνακα 

Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο 

προτεινόμενος από την αρμόδια Επιτροπή Ανάδοχος του έργου. 

Η αρμόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία μεριμνά για την 

κοινοποίηση πρόσκλησης στον αναδειχθέντα Ανάδοχο του έργου για την ηλεκτρονική υποβολή και 

προσκόμιση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης. 

 

Διαμόρφωση της συνολικής συγκριτικής ενδεικτικής τιμής Προσφοράς 

 

Α. Για το είδος με α/α 3 η συνολική συγκριτική ενδεικτική τιμή Κ της Προσφοράς περιλαμβάνει: 

- το συνολικό κόστος για την υλοποίηση της προμήθειας, χωρίς ΦΠΑ (ισοδύναμη συγκριτική τιμή 

προμήθειας – εγκατάστασης) και 

- το κόστος συντήρησης για οκτώ (8) έτη χωρίς ΦΠΑ (και χωρίς τις ετήσιες αναπροσαρμογές) όπως 

προκύπτει από τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου (συνολική ενδεικτική 

τιμή πλήρους συντήρησης).  

Ki = Προσφερόμενη τιμή (χωρίς ΦΠΑ) + Συνολική τιμή συντήρησης  8ετίας μετά τη λήξη του χρόνου 

εγγύησης (χωρίς ΦΠΑ) X 0.75 

Επομένως ο υπολογισμός της ενδεικτικής τιμής Κ έχει ως εξής: Προσφερόμενη τιμή (χωρίς ΦΠΑ) + 

Συνολική τιμή συντήρησης 8ετίας μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης (χωρίς ΦΠΑ) X 0,75 

Η συνολική συγκριτική ενδεικτική τιμή Κ, υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μέρος Γ΄ (Ειδικοί 

Όροι, παρ.5, παρ. 6). 

Διευκρινίζεται ότι: 
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 το κόστος συντήρησης για την οκταετία από τη λήξη της ζητούμενης περιόδου 

εγγύησης καλής λειτουργίας δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Έργου και 

θα καταβληθεί από το Νοσοκομείο, ως συμβαλλόμενο μέρος, όταν απαιτηθεί σύναψη 

σύμβασης συντήρησης. 

 Σε περίπτωση που η εγγύηση είναι μεγαλύτερη των δύο ετών που ζητούνται, τότε τα έτη της 

συντήρησης που συμμετέχουν στο συγκριτικό κόστος μειώνονται ισόποσα για κάθε επί πλέον έτος 

εγγύησης 

 Σε περίπτωση που η προσφερόμενη εγγύηση καλύπτει όλα τα έτη της ζητούμενης περιόδου 

συντήρησης, το συγκριτικό κόστος της Προσφοράς ισούται με το συνολικό κόστος για την υλοποίηση της 

προμήθειας, χωρίς ΦΠΑ.  

Οι προμηθευτές πρέπει να περιλαμβάνουν στην οικονομική προσφορά (για όλα τα ζητούμενα είδη) 

τιμοκατάλογο των κυριοτέρων ανταλλακτικών του μηχανήματος, των εργατικών καθώς και να 

δεσμευθούν ότι τυχόν μελλοντικές μεταβολές θα γίνονται σύμφωνα με την αύξηση του τιμαρίθμου του 

προηγούμενου έτους και θα είναι ίδιες με τις μεταβολές στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. Αντίγραφο του 

καταλόγου αυτού (χωρίς τιμές) θα περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά. 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Για την επιλογή της συμφερότερης από οικονομική άποψη προσφοράς θα ακολουθηθεί η κατάταξη των 

προσφορών που θα προκύψει με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Όπου  (α) Κi = Η συνολική συγκριτική ενδεικτική τιμή Κ της Προσφοράς i.  

(β) Βi = Σταθμισμένη Βαθμολογία, δηλαδή το άθροισμα της βαθμολογίας των επιμέρους στοιχείων κάθε 

ομάδας κριτηρίων αξιολόγησης επί τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας της Τεχνικής Προσφοράς i. 

Τα κριτήρια και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας δίνονται στη παράγραφο (β) του παρόντος άρθρου 

της Διακήρυξης.  

Συγκεκριμένα: Σταθμισμένη Βαθμολογία Προσφοράς = (ΣΒΑ1 x Βαθμ Α1) + (ΣΒΑ2 x ΒαθμΑ2) 

+……….+ (ΣΒΒ1 x ΒαθμΒ1) + (ΣΒΒ2 x ΒαθμΒ2) 

Όπου ΣΒΑ1, ΣΒΑ2, …, ΣΒΒ1, ΣΒΒ2 είναι οι επί μέρους συντελεστές βαρύτητας των στοιχείων και 

ΒαθμΑ1, ΒαθμΑ2, …, ΒαθμΒ1, ΒαθμΒ2 είναι οι βαθμολογίες των επί μέρους στοιχείων Α1, Α2, …, Β1, 

Β2. 

Bi

Ki
=Λi
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Όπου 0,75 συντελεστής αναγωγής μελλοντικής δαπάνης σε παρούσα αξία. 

Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή Προσφοράς όπως περιγράφεται στον 

Πίνακα οικονομικής προσφοράς. 

Όλα τα επιμέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι η Προσφορά με το μικρότερο Λ. Σε 

περίπτωση ισοβαθμίας του Λ μεταξύ δύο προσφορών θα επιλεγεί η προσφορά εκείνη που έχει τη 

μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή 

ισοδύναμες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν 

διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές  (ΠΔ 

118/2007 Άρθρο 21 παρ. β). 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07. 

 

 

δ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση καλείται έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, 

να υποβάλει, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή 

αρχείου pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα επιμέρους 

δικαιολογητικά, όπως αποτυπώνονται παρακάτω. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από 

την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο) 

στην αρμόδια υπηρεσία. 

Η αποσφράγιση του φακέλου και ο έλεγχος ορθότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει ηλεκτρονικά το φάκελο στην ημερομηνία, τόπο και 

χρόνο που έχει ορίσει και ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών που έχουν 

υποβληθεί και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε Πρακτικό της. 

3. Όσοι, δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του μειοδότη, μπορούν να λαμβάνουν και 
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γνώση αυτών. 

4. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα, εφ' όσον το κρίνει 

αναγκαίο, να ζητήσει από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την 

παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τα πιστοποιητικά και έγγραφα που υπέβαλε κατ’ εφαρμογή του 

παρόντος Κεφαλαίου. 

5. Όταν ο υποψήφιος προμηθευτής ο οποίος προκρίνεται ως Ανάδοχος δεν υποβάλει ηλεκτρονικά και δεν 

προσκομίζει εντός 3 εργασίμων ημερών από της ηλεκτρονικής υποβολής ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο ΜΕΡΟΣ Β της παρούσας Διακήρυξης (παρ. 2 του 

άρθρου 6 και άρθρο 8α του Π.Δ. 118/2007, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές), η 

κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο ανάδοχο που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλει και δεν προσκομίζει ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση 

γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και 

ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλει και δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

6. Όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 

και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007, ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει και 

δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από τη Διακήρυξη, των 

περιπτώσεων α, β, και γ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος, καταπίπτει υπέρ 

του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του. 

Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του υποψηφίου αναδόχου, εφόσον 

από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα καθοριζόμενα στη Διακήρυξη 

ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8 α του Π.Δ. 

118/2007. 

7. Αποτελέσματα του διαγωνισμού και κοινοποίηση τους: 

Μετά την ολοκλήρωση και της ως άνω διαδικασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλει, στην 

Αναθέτουσα Αρχή Πρακτικό με εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού καθώς και 

όλα τα στοιχεία του φακέλου της αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσφέροντος 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση μαζί με το αναφερόμενο Πρακτικό αξιολόγησης των 

οικονομικών προσφορών, για την έκδοση της απόφασης έγκρισής τους. Τέλος, παραδίδει και τις τυχόν 
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προσφορές που χαρακτηρίζονται απορριπτέες όπου αναλύονται για κάθε μια από αυτές οι ακριβείς λόγοι 

απόρριψης. 

8. Στη συνέχεια και αφού τηρηθούν τα χρονικά όρια που προβλέπονται στην παράγραφο 1 

του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 (προθεσμία για άσκηση προδικαστικής προσφυγής) 

ανακοινώνεται η κατακύρωση του διαγωνισμού εγγράφως στον ανακηρυχθέντα προμηθευτή 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007. 

9. Ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο και πρόσκληση του εντός δέκα (10) 

ημερολογιακών ημερών να υπογράψει την σύμβαση, εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 

έγκρισης από τις Διαχειριστικές Αρχές. 

Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της 

σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

10. Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας 

Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 

Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες 

από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 12 του 

ΜΕΡΟΣ Α. 

2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης των 

Άρθρο 13 ΜΕΡΟΥΣ Α. 

3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής 

(σχετικά με την χρηματοοικονομική και τεχνική – επαγγελματική ικανότητα) που αναφέρονται στο 

Άρθρο 13 ΜΕΡΟΣ Α. 

 

4. Διαπίστωση της συνδρομής ασυμβίβαστης ιδιότητας όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 3 του 

Ν. 3310/2005 όπως ισχύει. 

5. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 

6. Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 

7. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με 

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

8. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 

9. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 

της Διακήρυξης. 
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10. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

11. Προσφορά που αφορά μόνο σε μέρος του Είδους και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων 

ποσοτήτων και του επιμέρους εξοπλισμού του. 

12. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά: Πριν την απόρριψη μιας τέτοιας προσφοράς θα 

ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς. 

Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά 

χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

13. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο της προσφερόμενης τιμής εξοπλισμού, 

ανταλλακτικών ή υπηρεσίας, σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των αντιτύπων της 

Οικονομικής Προσφοράς. 

14. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Συμμόρφωσης και των Πινάκων 

Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές. 

15. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές και 

των αντιστοίχων Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς με τιμές. 

16. Προσφορά που το τίμημα υπερβαίνει τον αναλυτικό προϋπολογισμό για κάθε Είδος όπως αναφέρεται 

στο ΜΕΡΟΣ Α. 

17. Προσφορά που το συνολικό τίμημά της όπως αυτό προσδιορίζεται από τους πίνακες Οικονομικής 

Προσφοράς υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου. 

18. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των 

άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους 

κάτω των 15 ετών. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που 

βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά υποψηφίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 23. Απόρριψη προσφορών 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού του άρθρου 12 της παρούσας. 

2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών του άρθρου 13. 

3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής στο διαγωνισμό (Άρθρο 12). 
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4. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο. 

5. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος. 

6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση. 

7. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 

8. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

9. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

10. Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή 

της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η προσφορά θα 

απορρίπτεται. 

11. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 24. Κατακύρωση του διαγωνισμού 

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 

επιτροπής. Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από 

την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Π.Δ. 118/2007. Από την ανακοίνωση 

του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο 

(Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25. Δικαίωμα ματαίωσης 

Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει αζημίως για αυτήν: 

Τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των 

προδιαγραφών της προκήρυξης. 

Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, 

όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. 

Την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: 
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- Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον τις υπό παροχή υπηρεσίες λόγω διακοπής ή περιορισμού της 

δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν αυτές. 

- Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. 

Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού κατά την 

αποκλειστική κρίση της, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση, 

λόγω της συμμετοχής του σε αυτόν και ιδίως: 

- εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή 

πραγματικού ανταγωνισμού. 

- εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και δε δοθούν από τους διαγωνιζομένους οι απαιτούμενες 

παρατάσεις. 

- εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο. 

 

 

A.5. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 26. Κατάρτιση και υπογραφή σύμβασης 

Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την 

αναθέτουσα αρχή. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση.  

Η σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23 & 24 του Π.Δ. 118/2007. Τυχόν 

υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία 

δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση 

της προμήθειας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται 

με βάση την Απόφαση κατακύρωσης, την προσφορά και τη Διακήρυξη, και κατισχύει αυτών πλην 

καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της 

Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συμμετοχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην 

έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του 

κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της 

εγγυητικής συμμετοχής. 
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Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από 

την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της 

Σύμβασης, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα από το ΠΔ 118/2007 παραστατικά και Εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης. Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της 

σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων αρχίζει να υπολογίζεται 

μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση που ο 

ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις 

κείμενες διατάξεις κυρώσεις. 

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη 

Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να 

περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. 

Επίσης επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των 

εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του Αναδόχου, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον 

ανάδοχο. Διευκρινίζεται ότι μετά την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

Π.Δ. 60/2007, η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει προς την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωση σχετικά με την υπογραφείσα σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 27. Σύμβαση 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης και εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 

προέγκρισης της σύμβασης από τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων, υπογράφεται και από τα συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση, το κείμενο της οποίας 

επισυνάπτεται στη Διακήρυξη. 

Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα 

(10) μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

 

Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

α) τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, β) τα συμβαλλόμενα μέρη, γ) τον προς προμήθεια 

εξοπλισμό, δ) την τιμή, ε) τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του εξοπλισμού, στ) τις τεχνικές 



80 

 

           
                                                                              Ευρωπαϊκή Ένωση 

                                                                                                                                      Ευρωπαϊκό Ταμείο    
                                                                                                                                Περιφερειακής Ανάπτυξης     

 

προδιαγραφές, ζ) τις προβλεπόμενες εγγυήσεις, η) τις προβλεπόμενες ρήτρες, θ) Τον τρόπο επίλυσης των 

τυχόν διαφορών, ι) τον τόπο και χρόνο πληρωμής. 

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, 

διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η προμήθεια και παραλήφθηκε οριστικά (ποιοτικά και ποσοτικά) 

β. Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν οι τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, με απόφαση της διοίκησης, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και με την σύμφωνη γνώμη της ΕΔΑ του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος στο οποίο είναι ενταγμένο το συγχρηματοδοτούμενο έργο (άρθρο 24 παρ. 

1 ΠΔ118/07) και (άρθρο 38 αρ. πρωτ.43804/EYΘΥ2041/07-09-2009). 

 

ΑΡΘΡΟ 28. Διοικητικές προσφυγές – Ένδικα μέσα 

 

1. Διοικητικές Προσφυγές /ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς 

μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf το οποίο 

φέρει ψηφιακή υπογραφή και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4 του Ν. 3886/2010 (Α΄ 173), και 

εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 και 

προσφυγών του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010. 

[Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το 

υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή.] 

2. Προσφυγές κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, κατά της συμμετοχής προσφέροντος σ’ αυτόν και 

της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται σύμφωνα με το 

Ν. 3886/2010. 

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το Ν. 3886/2010, άρθρο 4 παράγραφος 6, δεν εφαρμόζονται στον παρόντα 

διεθνή διαγωνισμό οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών 
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προσφυγών (ενστάσεων) κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων, μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης 

δεν είναι δυνατή από τους ενδιαφερόμενους η άσκηση ενστάσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 15, 

παράγραφοι 1 έως 4 και 6 του Π.Δ. 118/2007. 

Ειδικότερα, ο εύλογος χρόνος για την πλήρη γνώση των όρων της Διακήρυξης δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερος από το ήμισυ του χρόνου που μεσολαβεί από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της 

Διακηρύξεως μέχρι την ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών. Κατά συνέπεια η προδικαστική 

προσφυγή κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού ασκείται το αργότερο μέχρι και δέκα (10) ημέρες από 

την επομένη της ημερομηνίας λήξεως του μισού χρονικού διαστήματος από την τελευταία δημοσίευση 

της διακηρύξεως έως και την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών εκτός αν 

τεκμαίρεται διαφορετικά η πλήρης γνώση των όρων της Διακήρυξης. 

Επιτρέπονται προσφυγές του Προμηθευτή για λόγους νομιμότητας και ουσίας που μπορεί να ασκήσει 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε 

βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 

απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Όσον αφορά στην παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας, ο ενδιαφερόμενος πριν 

υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, οφείλει, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου 

έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 

ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 

που δικαιολογούν το αίτημά του. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα 

σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την 

κρίνει βάσιμη, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η 

απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η 

άσκηση αυτής, καθώς και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 

διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Αναθέτουσα 

Αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από 

την άσκηση της αιτήσεως. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά την 

παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 3886/2010. 

4. Όσον αφορά στην κατάθεση των παραβόλων, όπου απαιτείται και προβλέπεται στο νόμο, 
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αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς με τη διαδικασία που ορίζεται 

από το TAXISNET του Υπουργείου Οικονομικών. Υποβάλλονται σε μορφή αρχείου .pdf 

προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 

αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο) στην Αναθέτουσα Αρχή. 

5. Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Οι αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής για κάθε στάδιο του διαγωνισμού, καθώς και οι αποφάσεις 

επί τυχόν προσφυγών θα κοινοποιούνται εγγράφως σε όλους τους διαγωνιζόμενους που συμμετέχουν στα 

επιμέρους στάδια. 

 

ΑΡΘΡΟ 29. Εγγυήσεις 

Εγγυήσεις – τρόπος έκδοσης και παρεχόμενες καλύψεις 

 

1. Γενικά 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 

(Α΄ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Οι εγγυήσεις πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα ΜΕΡΟΣ Δ της παρούσας. 

Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του ν.4281/2014 

και στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007. 

2. Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε 

μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) 
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εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής στο 

διαγωνισμό πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ. Επισημαίνεται 

ότι σε περίπτωση τμηματικής προσφοράς το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής θα πρέπει να 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας αξίας του είδους για το οποίο κατατίθεται η 

προσφορά χωρίς το ΦΠΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη 

λήξη της, να ζητήσει από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες που έχει απορριφθεί η προσφορά τους εντός τεσσάρων 

(4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της 

προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης 

κατακύρωσης της Σύμβασης, και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο/ενδικοφανές μέσο ή έχει εκπνεύσει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης αυτών ή παραίτησης από αυτά. 

3. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

3.1 Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος προ ή το 

αργότερο κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης, που να καλύπτει ποσοστό 5% επί της αξίας της Σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.. 

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή 

σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. 

Με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής. 

3.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και 

ποιοτική) παραλαβή των ειδών της προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων 

από τους δύο συμβαλλομένους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη Σύμβαση, 

τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους 

της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. 

3.3. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να 

υπογράψει εμπρόθεσμα τη Σύμβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν τεύχος, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής 
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καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο συγκεκριμένος διαγωνιζόμενος 

βαρύνεται και με τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισμού και γίνεται καταλογισμός σε βάρος του 

αρνηθέντος να υπογράψει υποψηφίου, της οικονομικής διαφοράς που τυχόν προκύπτει, εάν τελικά η 

Αναθέτουσα Αρχή προκρίνει αυτή τη λύση. 

3.4. Με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι: 

«Με την υπογραφή της σύμβασης όλα τα είδη εξοπλισμού που θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει 

θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των σχετικών τεχνικών 

χαρακτηριστικών, σχεδίων και απαιτήσεων της προσφοράς του όπως έγινε αποδεκτή και ότι θα είναι στο 

σύνολο τους από υλικά άριστης ποιότητας και άριστης κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε 

κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε στη σχεδίαση, είτε στα υλικά κατασκευής αυτών, είτε στην εργασία 

κατασκευής, και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται στη χρήση, λειτουργία και αποτελέσματα για τα οποία 

προορίζονται και στις ιδιότητες και προδιαγραφές όπως αυτές προδιαγράφονται στη Διακήρυξη. Επιπλέον 

εγγυάται ότι όλος ο εξοπλισμός θα είναι κατά την παράδοση του καινούργιος και αμεταχείριστος και θα 

ικανοποιεί όλους τους όρους της Σύμβασης που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά του εξοπλισμού του συγκεκριμένου Είδους». 

3.5. Τέλος, εγγυάται ακόμα ότι: 

«Εάν κατά την προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή των ειδών βρεθεί ότι κάποιο δεν πληροί τους 

όρους της συμφωνημένης Σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιαγραμμάτων και δεν 

είναι δυνατόν, κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής Παραλαβής, με αντικατάσταση των 

ελαττωματικών εξαρτημάτων και αυτών που έχουν βλάβη ή συστατικών και παρελκόμενων των 

Ειδών να γίνει απόλυτα κατάλληλο και έτοιμο για την χρήση που προορίζεται, αυτό θα απορρίπτεται και 

ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρα τα 

ακατάλληλα μέρη αυτού μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης - 

Παραλαβής που, αν περάσει άπρακτη, θα κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση καλής εκτέλεσης που έχει 

κατατεθεί από αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος θα είναι 

υποχρεωμένος και για την καταβολή των δαπανών για την αποσύνδεση του ακατάλληλου μέρους και για 

την τοποθέτηση του και για κάθε δαπάνη σχετική με την αντικατάσταση του ως άνω μέρους. Εκτός από 

τις πιο πάνω υποχρεώσεις, ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει την Αναθέτουσα Αρχή 

για κάθε ζημιά που προκύπτει για αυτό από τις πιο πάνω βλάβες». 

3.6. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης ισχύει μέχρι την επιστροφή 

της στην Τράπεζα. 

4. Εγγύηση καλής λειτουργίας 
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Ο Ανάδοχος με την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υποχρεούται να καταθέσει 

εγγύηση ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

4.1. Το κατ’ ελάχιστον χρονικό διάστημα όπως αυτό ορίζεται για το κάθε Είδος, στο ΜΕΡΟΣ Β των 

Τεχνικών Προδιαγραφών, από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού καλείται 

«περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας». Για την καλή λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού 

κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας που θα προτείνει με την προσφορά του, ο 

Aνάδοχος υποχρεούται με την οριστική παραλαβή, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Λειτουργίας το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 2% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της 

προμήθειας. Για το προτεινόμενο διάστημα αυτό ο Aνάδοχος εγγυάται τα ακόλουθα, τα οποία 

υποχρεούται να ακολουθήσει χωρίς καμία αποζημίωση ή αμοιβή εκ μέρους της Αναθέτουσας 

Αρχής: 

Την καλή και αποδοτική λειτουργία του εξοπλισμού σε όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης 

καλής λειτουργίας που θα καθορίζεται στην προσφορά του και το οποίο δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο από το αναφερόμενο στις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΜΕΡΟΣ Β) του συγκεκριμένου Είδους. Η 

εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από 

την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού, εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. 

Το Γ. Ν. Καστοριάς δεν θα ευθύνεται για καμιά βλάβη του εξοπλισμού προερχόμενη από τη συνήθη και 

ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά και αναλώσιμα 

(όπου υπάρχουν) κ.λ.π.. 

Η εργασία για τα ως άνω θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της 

επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριμένο εξάρτημα και της θέσης ή του τρόπου 

λειτουργίας του ενώ και τα ανταλλακτικά θα είναι αμεταχείριστα και πιστοποιημένα από τον 

κατασκευαστικό οίκο. 

Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του Αναδόχου να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει 

το Νοσοκομείο Καστοριάς σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου ή θα γίνουν με άλλο τρόπο που θα 

αποφασίζεται από την Προϊσταμένη Αρχή. 

Στην εγγύηση περιλαμβάνεται η υποχρέωση του Αναδόχου και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, ώστε ο εξοπλισμός να είναι πάντα σε κατάσταση 

ετοιμότητας. 

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας ισχύουν οι ίδιες υποχρεώσεις, όροι και ποινικές ρήτρες 

με αυτές που αναφέρονται στα άρθρα του Σχεδίου Σύμβασης Συντήρησης – επισκευής της παρούσας 

Διακήρυξης. 



86 

 

           
                                                                              Ευρωπαϊκή Ένωση 

                                                                                                                                      Ευρωπαϊκό Ταμείο    
                                                                                                                                Περιφερειακής Ανάπτυξης     

 

Σε κάθε περίπτωση ο προμηθευτής δεσμεύεται για την πλήρη λειτουργία του εξοπλισμού κατά το χρόνο 

εγγύησης καλής λειτουργίας χωρίς καμία επιβάρυνση από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να παρέχει καθ΄ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης όλες τις νέες εκδόσεις 

λογισμικού και αναβαθμίσεις του κατασκευαστικού οίκου σε υπάρχοντα προγράμματα. 

Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει σε όλη τη διάρκεια της 

περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας τόσο το απαιτούμενο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με 

πιστοποιητικό εκπαίδευσης, και εξουσιοδότηση από το μητρικό κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση 

του συγκεκριμένου εξοπλισμού, όσο και να δεσμευτεί ότι θα εξασφαλίζει την ύπαρξη και προσκόμιση 

κάθε ανταλλακτικού που θα χρειαστεί για τον εξοπλισμό, κατόπιν έγγραφης ζήτησης της Υπηρεσίας. 

Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει εγγράφως με ρητή δέσμευση την προσφερόμενη απ΄ αυτόν διάρκεια 

περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας του Είδους που προσφέρει, με έγγραφη δήλωση, την οποία θα 

συμπεριλάβει στον (υπο)φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς του, ώστε να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της 

Τεχνικής Αξιολόγησης. 

4.2. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος 

από τον συμβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες. 

4.3. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας κατατίθεται από τον Ανάδοχο με την οριστική 

παραλαβή του εξοπλισμού. 

5. Εγγύηση συντήρησης – επισκευής  

Επισημαίνεται ότι θα υπογραφεί σύμβαση συντήρησης-επισκευής εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή 

εξασφαλίσει τις απαραίτητες πιστώσεις. 

5.1. Μετά την εκπνοή της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, ακολουθεί η «περίοδος συντήρησης – 

επισκευής». Η περίοδος συντήρησης- επισκευής διαρκεί τόσο διάστημα ώστε μαζί με την προτεινόμενη 

από το διαγωνιζόμενο διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, το συνολικό προτεινόμενο 

διάστημα να ανέρχεται σε αυτό που ορίζεται για κάθε είδος στο ΜΕΡΟΣ Β των Τεχνικών 

Προδιαγραφών, (αν προβλέπεται από τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Είδους στο ΜΕΡΟΣ Β της 

Διακήρυξης), αρχόμενο από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Είδους. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 

Αν για κάποιο είδος, ο διαγωνιζόμενος προτείνει περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας δύο έτη και η 

ελάχιστη απαίτηση για το χρόνο τεχνικής υποστήριξης είναι οκτώ έτη, η προτεινόμενη περίοδος 

«συντήρησης – επισκευής» (που ακολουθεί βάσει σχετικής «Σύμβασης συντήρησης – επισκευής» 

και εφόσον αυτή συναφθεί μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου) πρέπει να είναι έξι έτη. 
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Αντίστοιχα, αν ο υποψήφιος προτείνει περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας τρία έτη, η προτεινόμενη 

περίοδος συντήρησης - επισκευής που ακολουθεί (βάσει σχετικής σύμβασης) για το συγκεκριμένο είδος, 

πρέπει να είναι πέντε έτη κοκ. 

Για το διάστημα αυτό ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλάβει, κατόπιν απόφασης  της Αναθέτουσας 

Αρχής, την πλήρη συντήρηση και την επισκευή του Είδους έναντι ετήσιας αμοιβής την οποία θα αναφέρει 

οπωσδήποτε στην Οικονομική του Προσφορά, στο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΜΕΡΟΣ Γ) και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση-εγγύηση του μητρικού οίκου την οποία θα περιλάβει 

στον φάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και η οποία θα κάνει αναφορά στην παρούσα Διακήρυξη 

καθώς και στο διατιθέμενο τεχνικό προσωπικό στην Ελλάδα για service κ.λπ. 

5.2. Τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για τη περίοδο συντήρησης – επισκευής της 

«Σύμβασης συντήρησης – επισκευής» (εφόσον συναφθεί μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου) 

θα πρέπει να είναι αμεταχείριστα και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο, θα 

περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά, 

στην προσφερόμενη τιμή για την (ετήσια) συντήρηση - επισκευή. 

5.3. Η πλήρης αυτή συντήρηση-επισκευή θα αναληφθεί με την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης 

Πλήρους Συντήρησης-Επισκευής, της οποίας η διάρκεια είναι ετήσια.  

Διευκρινίζεται ότι το κόστος της συντήρησης-επισκευής για την ως άνω προτεινόμενη περίοδο από 

τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 

έργου και δεν συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

5.4. Για την ακριβή τήρηση των όρων συντήρησης και επισκευής κατά τη διάρκεια της περιόδου 

συντήρησης – επισκευής μετά την εγγύηση καλής λειτουργίας και εφόσον η ειδική σύμβαση συντήρησης 

υπογραφεί και το αργότερο κατά την υπογραφή αυτής ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Συντήρησης σε αντικατάσταση της εγγυητικής επιστολής καλής 

λειτουργίας ύψους ίσου με το 10% της αντίστοιχης ετήσιας καθαρής συμβατικής αμοιβής για τη 

«συντήρηση-επισκευή» του Είδους. Η Εγγυητική Επιστολή Συντήρησης θα παραμένει στην 

Αναθέτουσα Αρχή, μέχρι την αντικατάσταση της από την αντίστοιχη του επόμενου έτους. 

5.5. Για την περίοδο συντήρησης - επισκευής ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει αναλυτικά, με 

Έγγραφη Δήλωση την οποία θα συμπεριλάβει στον επιμέρους (υπο)φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς του, 

ώστε να αξιολογηθεί από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, πώς θα καλύψει τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας 

Αρχής, όπως αυτές αναφέρονται στο ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

κάθε Είδους που περιέχεται στο Παράρτημα V της παρούσας Διακήρυξης. 

5.6. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Συντήρησης για την καλή εκτέλεση της σύμβασης 
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συντήρησης-επισκευής θα είναι διαρκείας ενός έτους και ενός μηνός. 

6. Τρόπος σύνταξης των εγγυητικών επιστολών 

Στις εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 

απαραίτητα να αναγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα : 

α) Η ημερομηνία έκδοσης. 

β) Ο εκδότης. 

γ) Να απευθύνονται προς την Αναθέτουσα Αρχή, το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς 

δ) Τα στοιχεία της Διακήρυξης ήτοι : 

- ο αριθμός της Διακήρυξης, 

- η αναφορά : Αντικείμενο Ανοικτού Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το έργο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ …………………..», 

- η ημερομηνία του διαγωνισμού. 

ε) Ο αριθμός της εγγύησης. 

στ) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

ζ) Η πλήρης επωνυμία και την διεύθυνση του προσφέροντος ή αναδόχου υπέρ του οποίου δίνεται η 

εγγύηση. 

η) Η σχετική σύμβαση (για τις υπόλοιπες εγγυήσεις πλην της εγγύησης συμμετοχής) και τα προς 

προμήθεια Είδη. 

θ) Η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Αν δεν αναγράφεται, η εγγύηση θα πρέπει να 

ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή να είναι αορίστου διάρκειας. 

ι) Οι όροι ότι: 

ια) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 

της διζήσεως. 

ιβ) το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς και ότι θα 

καταβληθεί ολικά η μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

ιγ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

ιδ) ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα 

από απλό έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν 

από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

ιε) στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 
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καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

Επί πλέον, ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής θα δηλώνει ότι: «Η εγγύησή μας θα παραμείνει σε 

πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, ή μέχρις ότου λάβουμε 

έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα 

παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.» 

7. Λοιπά στοιχεία 

Α. Κάθε μία από τις ως άνω εγγυήσεις μπορεί να καλύπτεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές 

επιστολές των οποίων το άθροισμα θα δίνει το συνολικό ποσό της αντίστοιχης εγγύησης. 

Β. Σε περιπτώσεις Ενώσεων Προσώπων ή Κοινοπραξιών, το άθροισμα των εγγυητικών επιστολών 

των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας θα ισούται με το ποσό της εγγύησης και θα κατανέμεται 

στα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής σε αυτήν. Κάθε μια 

από τις εγγυήσεις αυτές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόματι όλων των μελών της ένωσης ή της 

κοινοπραξίας και να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών 

της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας. 

Γ. Οι τύποι των εγγυήσεων δίδονται στο ΜΕΡΟΣ Δ της παρούσας διακήρυξης, το οποίο και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 30. Παράδοση - παραλαβή 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής του εξοπλισμού καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής 

και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.  

Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπόχρεος φορέας για την έγκαιρη παράδοση του έτοιμου χώρου, προς 

εγκατάσταση του συγκροτήματος, δεν συμμορφωθεί εμπρόθεσμα και δεν ετοιμάσει το χώρο (σύμφωνα με 

τις αναγκαίες απαιτήσεις του προμηθευτικού οίκου), ένα μήνα πριν από την συμβατική ημερομηνία 

παράδοσης, τότε η μεν παράδοση των ειδών ακολουθεί τις αντίστοιχες διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας, η δε εγγύηση καλής λειτουργίας αρχίζει το βραδύτερο ένα μήνα, μετά την συμβατική 

ημερομηνία παράδοσης. 

Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει θα γίνει εντός εξήντα (60) ημερών και βάσει όσων ορίζονται στους 

Ειδικούς Όρους (Μέρος Γ΄ της παρούσας ). 

Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται για 

το σκοπό αυτό και εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής.  
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ΑΡΘΡΟ 31. Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου – κυρώσεις 

32.1. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει τη Σύμβαση 

μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 

ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι 

παρακάτω κυρώσεις: 

α. Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής μερικά ή ολικά υπέρ του Δημοσίου. 

β. Ανάθεση του Έργου είτε στον επόμενο προσφέροντα, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης στο 

διαγωνισμό, είτε με επαναληπτικό διαγωνισμό ή και χωρίς διαγωνισμό, ανάλογα με τις ανάγκες της 

Υπηρεσίας και με καταλογισμό σε βάρος του τυχόν επιπλέον διαφοράς τιμής. 

γ. Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προσφέροντα από τις συμβάσεις και του Δημοσίου Τομέα. 

32.2. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της Υπηρεσίας, για κάθε θετική ζημία 

της, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση του Αναδόχου να πραγματοποιήσει έγκαιρα το Έργο 

που του κατακυρώθηκε. 

32.3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη Σύμβαση όταν: 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του Δημοσίου. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

32.4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει υπογράψει τη Σύμβαση, εφόσον υπαναχωρεί ή δηλώνει 

αδυναμία εκτέλεσης της Σύμβασης ή η Υπηρεσία διαπιστώνει σοβαρή ασυνέπεια στην εκτέλεση 

των συμφωνηθέντων ή δεν ανταποκρίνεται μέσα στις συμβατικές προθεσμίες ή αυτά απορρίπτονται από 

την Υπηρεσία ως μη ανταποκρινόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές, κηρύσσει τον Ανάδοχο έκπτωτο και 

του επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις παρακάτω κυρώσεις: 

α. Έκπτωση του από την κατακύρωση στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή. 

β. Κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης υπέρ του Δημοσίου. 

γ. Ανάθεση του έργου στον επόμενο προσφέροντα στον διαγωνισμό, είτε με επαναληπτικό διαγωνισμό ή 

και χωρίς διαγωνισμό ανάλογα τις ανάγκες της Υπηρεσίας και τον καταλογισμό σε βάρος του της τυχόν 

επιπλέον διαφοράς τιμής. 

δ. Εφαρμογή των ποινικών ρητρών λόγω καθυστέρησης ανταπόκρισης. 

ε. Προσωρινό ή διαρκή αποκλεισμό του Αναδόχου από τις συμβάσεις του Δημοσίου Τομέα. 
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ΑΡΘΡΟ 32. Τρόπος πληρωμής - κρατήσεις 

1. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 0058, Κωδικός έργου ΠΔΕ: 2013ΕΠ00580048), είναι 

ενταγμένο στο Ε.Π. Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  με κωδικό (MIS 446785). Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε 

βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται σε εύλογο 

χρονικό διάστημα από την υποβολή του τιμολογίου και βάσει των νομίμων δικαιολογητικών πληρωμής 

και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και την ισχύουσα νομοθεσία 

για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 

2. Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείτε ο προβλεπόμενος από το άρθρο 55 του Ν. 2238/94 φόρος 

εισοδήματος. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται σύμφωνα με τον Ν. 4013/15.09.2011 άρθρο 4 παρ. 3  με κράτηση 

0,10% επί της αξίας της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για την κάλυψη των 

λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

3. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προμηθευτή.  

4. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά 

εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος της 

προμήθειας που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της σχετικής 

ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή. 

5. Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη 

διάρκεια σύναψης της Σύμβασης ο ορισμός ενός μέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως εκπροσώπου 

(“project leader”). Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα μεριμνά για την 

καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν 

τμήμα της προμήθειας. Το Νοσοκομείο δεν υπέχει καμία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα μέλη 

της ενώσεως/ κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα που 

αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών της ενώσεως/ κοινοπραξίας.   

7. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του 

Πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

8. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά 

εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος της 

προμήθειας που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της σχετικής 

ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή. 
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ΑΡΘΡΟ 33. Εκχωρήσεις - μεταβιβάσεις 

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής 

πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και την 

έγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, 

χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού 

Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην 

Ελλάδα, ενημερώνοντας την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το νόμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 34. Υποχρεώσεις ασφάλισης 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την 

αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή 

εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, του προσωπικού του ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας 

βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της Προμήθειας από 

τον Προμηθευτή, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού. 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους 

αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας.  

 

ΑΡΘΡΟ 35. Εμπιστευτικότητα 

1. Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των 

εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της 

Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 

εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες 

με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύσει την Αναθέτουσα 

Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 
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3. Η ανωτέρω υποχρέωση εχεμύθειας και λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπως και 

όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύσεως προστηθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά 

την υλοποίηση του έργου. 

4. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ‘ 

αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώσουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να 

γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ’ αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης 

του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του έργου ή του 

Αναδόχου. 

5. Σε περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά 

τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να θέτει σχετική σήμανση με χρήση του σχετικού πεδίου του 

συστήματος και να ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία 

του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 36. Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 

Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 

εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ 

τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε 

καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του 

ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση 

του Έργου. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε 

λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης 

ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι 

απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο 
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εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων 

της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε 

αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση 

συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον 

Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της 

περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα 

επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και 

οι Εγγυητικές Επιστολές που προβλέπονται στη Σύμβαση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 37. Ανωτέρα βία 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται 

για τον Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και 

ελέγχου του Προμηθευτή. 

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 

Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από 

τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή 

υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, 

διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 38. Εφαρμοστέο δίκαιο 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης 

και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με 

τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια. 
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ΑΡΘΡΟ 39. Λοιπές διατάξεις 

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί προμηθειών του 

Δημοσίου και των φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως 

ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

                                                                                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                 του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς 

 

 

              Ορφανός Γεώργιος 
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ΜΕΡΟΣ Β: 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 1 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

1. Να είναι νεότατης σύγχρονης τεχνολογίας ( να αναφερθεί το πρώτο έτος κυκλοφορίας ) 

ηλεκτροϋδραυλικής ή ηλεκτρομηχανικής λειτουργίας για την επίτευξη των ρυθμίσεων των τμημάτων της. 

Να είναι κατασκευασμένη από υλικά ποιότητας και αντοχής, ώστε να είναι κατάλληλη για Νοσοκομειακή 

χρήση. Να πληροί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. 

2. Να είναι κατάλληλη για επεμβάσεις: Γυναικολογικής - μαιευτικής, αλλά και για όλους τους τύπους των 

επεμβάσεων αν εξοπλιστεί  με τα  αντίστοιχα εξαρτήματα. 

3.  Να συνοδεύεται με όλα τα εξαρτήματα  που διατίθενται για χειρουργεία γυναικολογίας - μαιευτικής 

4. Να αποτελείται από Χειρουργική επιφάνεια κατάλληλη για το αντίστοιχο γυναικολογικό χειρουργείο η 

οποία να είναι καθ’ όλο το μήκος της ακτινοδιαπερατή και να διαθέτει όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα 

για την χρήση που προορίζεται. 

5. Τα τμήματα της επιφάνειας να είναι κατασκευασμένα από αφρώδες αντιστατικό υλικό, ανθεκτικό στα 

απολυμαντικά να αναφερθεί το πάχος τους για να αξιολογηθεί. Τα μεταλλικά τμήματα της τράπεζας να 

είναι από ειδικό ανοξείδωτο κράμα για την μέγιστη δυνατή αντιδιαβρωτική προστασία. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

1. Η λειτουργία της τράπεζας να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστές. Οι ρυθμίσεις της τράπεζας να 

επιτυγχάνονται από ενσύρματο χειροπληκτρολόγιο που θα συνοδεύει την τράπεζα, καθώς επίσης ο 

χειρισμός όλων των κινήσεων να είναι δυνατός και μέσω χειριστηρίου ενσωματωμένου στην κολώνα της 
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τράπεζας το οποίο να χρησιμοποιείται σε περίπτωση βλάβης της χειρουργικής τράπεζας ή του 

χειροπληκτρολογίου, με εφεδρικό σύστημα λειτουργίας. 

2. Οι ρυθμίσεις επίσης να επιτυγχάνονται και από ασύρματο χειροπληκτρολόγιο και ποδοδιακόπτη, τα οποία 

θα πρέπει να προσφερθούν ξεχωριστά στην οικονομική προσφορά προς επιλογή. 

3. Η λειτουργία της τράπεζας να εξασφαλίζεται με μπαταρίες με δείκτη φόρτισης που να ελέγχεται 

ηλεκτρονικά και να έχει ενδείξεις οπτικές και ακουστικές και σε περιπτώσεις ανάγκης να υπάρχει η 

δυνατότητα  λειτουργία της από ηλεκτρική παροχή από το δίκτυο 220V / 50 Hz. Οι μπαταρίες να έχουν 

διάρκεια για 50 επεμβάσεις περίπου ( ή για χειρουργεία μίας εβδομάδος περίπου) μετά από κάθε πλήρη 

φόρτισή τους, και να βρίσκονται εντός της τράπεζας (να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά των μπαταριών). 

Το τροφοδοτικό χαμηλής τάσης να βρίσκεται εντός της χειρουργικής τράπεζας , και να μην είναι 

εξωτερικό τροφοδοτικό. 

4. Η τράπεζα να δέχεται ασθενείς τουλάχιστον 300 Kgr. 

5. Η βάση να φέρει 4  αντιστατικούς τροχούς ασφαλείας. Θα αξιολογηθεί θετικά να διαθέτει 

ηλεκτρομηχανικό - ηλεκτρουδραυλικό κεντρικό σύστημα πέδησης και σταθεροποίησής της το οποίο να 

ενεργοποιείται μέσω του χειροπληκτρολογίου καθώς και ηλεκτρομηχανικό σύστημα οδήγησης το οποίο 

να ενεργοποιείται μέσω του χειροπληκτολογίο. 

6. Η χειρουργική επιφάνεια να είναι ακτινοδιαπερατή σε όλο το μήκος και πλάτος και να φέρει σύστημα 

υποδοχής ακτινολογικής κασέτας  

7. Να αποτελείται από τουλάχιστον έξι (6) χωριστά τμήματα που το καθένα  να ρυθμίζεται ξεχωριστά 

ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε τύπου επεμβάσεως: 

α. τμήμα λεκάνης 

β. τμήμα κάτω πλάτης 

γ. τμήμα άνω πλάτης 

δ. τμήμα κεφαλής διπλής άρθρωσης  

ε. δύο τμήματα ποδιών το καθένα διαιρούμενο  με δυνατότητα πλάγιας απαγωγής. 

Mε αντίστοιχα τμηματικά προσθαφαιρούμενα καλύμματα από αφρώδες υλικό, για να διευκολύνεται ο 

καθαρισμός και η απολύμανσή τους. 

8. Να εκτελεί ηλεκτρικά τουλάχιστον τις παρακάτω  κινήσεις : 

α. ρύθμιση ύψους από 65cm έως 105cm περίπου (συμπεριλαμβανομένων των μαξιλαριών της 

χειρουργικής επιφάνειας) 
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β. ρύθμιση Trendelenburg /Anti-Trendelenburg +25°/- 25° περίπου 

γ. ρύθμιση πλευρικής κλίσης της επιφάνειας δεξιά – αριστερά +/- 20° περίπου 

δ τμήμα κάτω πλάτης  πάνω και κάτω +70°/-35° περίπου 

ε. τμήμα ποδιών πάνω και κάτω +10 / - 90° περίπου 

στ. Θέσεις flex/reflex/beach chair. 

ζ. Θέση (0) για την επαναφορά της χειρουργικής επιφάνειας στην βασική οριζόντια θέση 

η. Οριζόντια μετακίνηση της επιφάνειας στον επιμήκη άξονα τουλάχιστον κατά  300 χιλιοστά . 

Επιπλέον δυνατότητα θα αξιολογηθεί ανάλογα. Θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η τράπεζα δεν διαθέτει 

κανένα τυφλό σημείο για την συνεργασία της με C-ARM στα τμήματα του σώματος που καλύπτονται από 

την διάμετρο της κεντρικής κολόνας της τράπεζας (η κίνηση να πραγματοποιείται οπωσδήποτε  

ηλεκτρικά). 

9. Να εκτελεί χειροκίνητα τις παρακάτω ρυθμίσεις: 

α.  κίνηση του τμήματος κεφαλής πάνω 45°, κάτω 45° περίπου 

β.  διάσταση των τμημάτων ποδιών κατά 90° έκαστο 

γ.   Κλίση άνω τμήματος στήριξης πλάτης  +85° / -40° περίπου 

10. Να συνοδεύεται απαραίτητα από τα κάτωθι εξαρτήματα: 

a) 1 αναισθησιολογικό τόξο με δυνατότητα ρύθμισης ύψους και επιμήκυνσης 

b) 2 στηρίγματα βραχίονα διαστάσεων 600mm x 130mm περίπου, στηριζόμενα επί  αρθρωτού 

βραχίονα με σφαιρική άρθρωση και δυνατότητα ρύθμισης τόσο του ύψους όσο και της εγκάρσιας 

κίνησης (να αναφερθούν τα εν λόγω εύρη προς αξιολόγηση)   

c) 2 πλαϊνά  στηρίγματα στηριζόμενα επί αρθρωτού ρυθμιζόμενου βραχίονα με δυνατότητα ρύθμισης 

ύψους (να αναφερθεί το εύρος προς αξιολόγηση) 

d) 1 ιμάντα πρόσδεσης σώματος 

e) 1 δίσκο τοποθέτησης ακτινολογικής κασέτας 

f) 1 ζεύγος γυναικολογικών στηριγμάτων ποδιών τύπου  goepel 

g) 1 λεκάνη παροχέτευσης υγρών με συρταρωτή κίνηση. 

h)  Ειδικό τροχήλατο αποθήκευσης και μεταφοράς όλων των εξαρτημάτων. 

Όλα τα εξαρτήματα να συνοδεύονται από συνδετικά εφόσον είναι απαραίτητα. 

11. Να αναφερθεί ο αριθμός των εγκατεστημένων μηχανημάτων στην Ελλάδα. 
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12. Θα αξιολογηθεί η εμπειρία του κατασκευαστικού οίκου (έτη λειτουργίας, αριθμός εγκατεστημένων 

μηχανημάτων στην Ελλάδα, κλπ.). 

13. Να προσφερθεί ξεχωριστά στην οικονομική προσφορά προς επιλογή πλήρης σειρά εξαρτημάτων για όλες 

τις δυνατές χρήσεις της χειρουργικής τράπεζας. 

14. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας (Operation Manual) στα 

ελληνικά και το Εγχειρίδιο Συντήρησης (Service Manual, part list) του κατασκευαστή πλήρες. Να 

αναφερθεί αν υπάρχει οποιοσδήποτε κωδικός πρόσβασης στα μενού και να παραδοθεί με το μηχάνημα.  

15.  Να αναφερθούν τα επιπλέον των απαιτούμενων προδιαγραφών τεχνικά χαρακτηρίστηκα για να 

αξιολογηθούν. 

16. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς προμήθεια 

είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά 

περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικά 

εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή 

νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 2 

ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ 

 

1. Το υπό προμήθεια σύστημα σκιαλυτικής λυχνίας με δορυφόρο θα πρέπει να είναι καινούργιο, της 

πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, αμεταχείριστο, άριστης ποιότητος και κατασκευασμένο σύμφωνα 

με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. 

2. Η σκιαλυτική λυχνία να αποτελείται από τον κυρίως προβολέα και από τον δορυφόρο προβολέα 

να αναφερθούν οι διαστάσεις. Η γεωμετρική διάταξη του όλου συστήματος να προσδίδει σαφή 

διαχωρισμό φωτιζόμενου και μη πεδίου, αποτελεσματική απαλοιφή σκιών παρεμβαλλόμενων 

αντικειμένων και πλούσιο φωτισμό στο βάθος τομής χωρίς κροσσούς συμβολής. 

3. Να δοθούν στοιχεία που αφορούν στην σκιαλυτικότητα του προβολέα ( Εναπομένων φωτισμός με 

μία μάσκα, με μία μάσκα και ένα σωλήνα και με δύο  μάσκες και ένα σωλήνα). 
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4. Να στερεώνεται στην οροφή ομοαξονικά και να μπορεί να κινείται περιμετρικά, πάνω-κάτω και 

να παίρνει οποιαδήποτε θέση και κλίση, με μεγάλη περιοχή ύψους εστίασης. 

5. Για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις νηματικής ροής του αέρα (laminar flow) το σύστημα των 

προβολέων να  φέρει κατάλληλο σχεδιασμό και περιορισμένη επιφάνεια ώστε  να αποτρέπει την 

θέρμανση κάθε κεφαλής του και  να δίνει άριστες ιδιότητες κατακόρυφου αερισμού και απαγωγής 

της θερμότητας προς την οροφή. 

6. Να περιγραφεί το βάθος πεδίου εργασίας όπως αυτό περιγράφεται στο IEC δηλαδή Depth of 

Ilumination L1+L2 μεγαλύτερο του 100 cm. 

7. Οι μετακινήσεις του προβολέα να επιτυγχάνονται με εύκολο τρόπο και η ακινητοποίησή του να 

είναι σταθερή στο επιθυμητό σημείο, με πλήρη αυτονομία και σταθερότητα, χωρίς κραδασμούς, 

θορύβους και φθορές. 

8. Να λαμβάνει οποιαδήποτε επιθυμητή θέση, αυτομάτως σταθεροποιούμενη σε αυτή, χωρίς 

αντίβαρα και να διαθέτει καρντανικό σύστημα σταθεροποίησης στην επιλεγμένη θέση 

τοποθέτησης, χωρίς να χρειάζεται διαδικασία σύσφιγξης και φρένα. 

9. Όλες οι κινήσεις ναι γίνονται εύκολα μέσω χειρολαβής στο κέντρο, η οποία να αποσπάται και να 

μπορεί να αποστειρώνεται σε κοινούς κλιβάνους. Να υπάρχει δυνατότητα μετακίνηση του και από  

χειρολαβές, οι οποίες θα βρίσκονται στην περιφέρεια του προβολέα εκτός χειρουργικού πεδίου. 

10. Ο φωτισμός να αποδίδεται από πολυχρωματικές ή μονοχρωματικές λυχνίες LED με διάρκεια ζωής 

30.000 ώρες τουλάχιστον. Να αναφερθεί ο αριθμός των LED. 

11. Να γίνει αναλυτική περιγραφή του συστήματος παραγωγής δέσμης φωτός στη σκιαλυτική λυχνία 

προς αξιολόγηση. 

12. Οι λυχνίες να αλλάζονται εξαιρετικά εύκολα από τον χρήστη. 

13. Η χρωματική θερμοκρασία του φωτισμού να είναι περίπου 4.500Κ σε απόσταση 1m. Να 

παρέχεται δυνατότητα αλλαγής της χρωματικής θερμοκρασίας σε διάφορες τιμές μέσο 

χειριστηρίου. 

14. Η μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς φωτός στον κύριο προβολέα να είναι   140.000 Lυx τουλάχιστον , 

και στον δορυφόρο 130.000 Lυx τουλάχιστον, στο 1 m, σε κάθε περίπτωση συνολικά η ισχύς να 

μην είναι μικρότερη από 270.000 Lυx. 

15. Να διαθέτει επιπλέον  εύχρηστο ηλεκτρονικό χειριστήριο αφής, προσαρμοσμένο σε κάθε 

προβολέα, το οποίο να φέρει κατάλληλα ρυθμιστικά κομβία ON-OFF ,ρύθμιση  έντασης 

φωτεινότητας και όλων των μεταβαλλόμενων παραμέτρων. 
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16. Η μεταβολή της διαμέτρου του φωτιζόμενου πεδίου να επιτυγχάνεται και από προσθαφαιρούμενη, 

ανθεκτικής κατασκευής χειρολαβή με δυνατότητα αποστείρωσης. 

17. Το φωτιζόμενο πεδίο  του προβολέα να μεταβάλλεται κατά βούληση από 20 έως 30 cm περίπου 

για τον κυρίως προβολέα και από 17 έως 28 cm περίπου για τον δορυφόρο. 

18. Ο δείκτης Χρωματικής απόδοσης (Ra) να είναι σύμφωνος με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. 

Μεγαλύτερη τιμή από αυτά θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα.  

19. Κάθε  προβολέας να αποδίδει θερμική επιβάρυνση στην περιοχή της κεφαλής του χειρουργού όχι 

μεγαλύτερη από 1 °C. Να αποτρέπεται η ανάπτυξη υπέρυθρης ακτινοβολίας. 

20. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση η συνολική εκπεμπόμενη ακτινοβολία (Ee:W/m
2)

 καθώς και ο 

λόγος της (Ee  / Ec) προς μέγιστη φωτεινή ροή (Ec). 

21. Τάση 22OV/5OHz μετασχηματιζόμενη. Να δύναται: α) να υποδεχθεί επιπλέον βραχίονα για 

πρόσθετο δορυφόρο ή βάση ιατρικών μηχανημάτων. β)δυνατότητα  ενσωμάτωσης  συστήματος 

για video camera επί του προβολέα και γ) πρόβλεψη  τροφοδοσίας με δευτερεύουσα πηγή 

ενέργειας(Emergency power). Να προσφερθούν  προς επιλογή. 

22. Πέραν των παραπάνω, να αναφερθούν και να τεκμηριωθούν όλες οι λοιπές δυνατότητες του 

προσφερόμενου συστήματος ή των μερών αυτού, προκειμένου να αξιολογηθούν. 

23. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με αντίστοιχες παραπομπές σε πρωτότυπα φυλλάδια του 

κατασκευαστικού οίκου.  

24. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας (Operation Manual) 

στα ελληνικά και το Εγχειρίδιο Συντήρησης (Service Manual, part list) του κατασκευαστή. 

25. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς 

προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις 

συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν 

λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 3 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

1. Πλήρες τροχήλατο αναισθησιολογικό μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας, πρώτης κυκλοφορίας ή 

αναβάθμισης των τελευταίων πέντε ετών, ελεγχόμενο από κύκλωμα μικροεπεξεργαστών, 

κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για 

την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του. Να γίνει σχετική αναφορά του χρόνου 

κατασκευής ή αναβάθμισης. Θα αξιολογηθεί θετικά να διαθέτει ελληνικό λογισμικό. 

2. Να Λειτουργεί με βάση τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας (να γίνει σχετική αναφορά με 

πιστοποίηση), και υπό τάση δικτύου 220V/50ΗΖ. 

3. Η συσκευή να είναι τοποθετημένη σε τροχήλατο άριστης κατασκευής του ιδίου κατασκευαστή 

οίκου, με τέσσερις αντιστατικούς τροχούς εκ των οποίων οι δύο να φέρουν φρένα για την 

ακινητοποίηση του καθώς επίσης και ικανό αριθμό αποθηκευτικών χωρών των 

χρησιμοποιούμενων υλικών (συρτάρια η ερμάρια), συρόμενη επιφάνεια γραφής και λυχνία 

φωτισμού. 

4. Είναι κατάλληλο για χρήση σε ασθενείς όλων των ηλικιών (νεογνά, βρέφη, παιδιά και ενήλικες), 

χωρίς καμία αλλαγή των συστημάτων του. 

5. Να αποτελεί ολοκληρωμένη μονάδα στην οποία να συνυπάρχουν και θα συνεργάζονται τα 

συστήματα χορήγησης των αερίων και των πτητικών αναισθητικών, του αναπνευστήρα και του 

κυκλώματος ασθενούς καθώς και τα συστήματα παρακολούθησης όλων των αναπνευστικών 

παραμέτρων, καπνογράφου, χορηγούμενου FiO2 και Ν2O και πτητικών αναισθητικών. 

6. Να αποτελείται από τα ακόλουθα: 

Α) το αναισθησιολογικό μηχάνημα 

Β) τον αναπνευστήρα 

Γ) το μόνιτορ αναπνευστικών παραμέτρων 

Δ) το μόνιτορ καρδιολογικών παραμέτρων 

Ε) Τροχήλατο όπως αυτό περιγράφεται στην (3) παράγραφο. 

Τα παραπάνω πλην του καρδιολογικού μόνιτορ θα πρέπει να συνιστούν ενιαίο συγκρότημα 

εργοστασιακής προέλευσης, του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. 
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7. Απαραίτητη προϋπόθεση αξιολόγησης των προσφορών. αποτελεί η κατάθεση φύλλου 

συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντώνται με κάθε λεπτομέρεια, όχι μονολεκτικά, και με τη σειρά 

που αναφέρονται, όλα τα αιτήματα των τεχνικών προδιαγραφών. Όπου ζητείται ή κρίνεται 

απαραίτητη η αναδρομή σε φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητουμένων 

στοιχείων, αυτή θα γίνεται με σαφή αναφορά στη σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου 

εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά. 

 

 

Α. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

 

1. Να διαθέτει σύστημα τροφοδοσίας από την κεντρική παροχή αερίων O2 Ν2Ο και πεπιεσμένου 

αέρα του Νοσοκομείου, να φέρει σωλήνες τροφοδοσίας (με adaptors για αυτόματες πρίζες). 

2. Για λόγους ασφαλείας να διαθέτει ενσωματωμένες εφεδρικές φιάλες Ο2 και Ν2O δέκα λίτρων 

περίπου με ηλεκτρονικούς μειωτήρες πίεσης και απεικόνιση της πίεσης των φιαλών στην οθόνη 

του αναισθησιολογικού μόνιτορ, οι οποίες θα συνδέονται για  χρήση σε περίπτωση πτώσης της 

πίεσης αερίων της κεντρικής εγκατάστασης. 

3. Για την πληροφόρηση τους χειριστή να υπάρχουν ενδείξεις και μανόμετρα στην οθόνη του που θα 

δείχνουν τη σωστή τροφοδοσία του μηχανήματος και το περιεχόμενο των εφεδρικών φιαλών. 

4. Να διαθέτει μεγάλη ενσωματωμένη έγχρωμη TFT οθόνη 12" τουλάχιστον στην οποία θα 

συγκεντρώνονται και θα παρουσιάζονται οι πληροφορίες όλων των επιμέρους συστημάτων του 

για την άμεση και σαφή πληροφόρηση της πορείας αναισθησίας. Η οθόνη να είναι ευανάγνωστη 

και να διαθέτει μεγάλη γωνία θέασης. 

5. Να διαθέτει απαραίτητα αυτόματη ανάλυση όλων των περιπτώσεων συναγερμών, αποκλίσεων ή 

δυσλειτουργιών και αυτόματη κατάταξη και απεικόνιση τους ανάλογα με την σπουδαιότητα τους. 

6. Να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα χορήγησης και ρύθμισης φρέσκων αερίων από 200 ml έως και 

περίπου 15 L/min  μεγάλης ακρίβειας, ικανό για την ασφαλή κάλυψη των απαιτήσεων της LOW 

καθώς και της MINIMAL FLOW αναισθησίας. 

7. Επίσης να διαθέτει και μία επιπλέον έξοδο φρέσκων αερίων για σύνδεση εξωτερικών κυκλωμάτων 

μη επανεισπνοής (Magill , παιδικό κλπ). 
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8. Να διαθέτει ένδειξη και αυτόματη παρακολούθηση της ροής τους συνολικού μίγματος των 

φρέσκων αερίων και αντίστοιχες σημάνσεις σε περίπτωση ανεπάρκειας του. Να διαθέτει 

ηλεκτρονικό μίκτη και ψηφιακά ροόμετρα για κάθε αέριο του συνολικού μείγματος. 

9. Να διαθέτει επιπλέον για λόγους ασφαλείας απαραιτήτως σύστημα εξασφάλισης ελάχιστης 

πυκνότητας Ο2 στα φρέσκα αέρια όχι μικρότερης των 25%. 

10. Για την κάλυψη των ιδιαίτερων απαιτήσεων αναισθησίας χαμηλών ροών (LOW και MINIMAL 

FLOW αναισθησίας), να διαθέτει αυτόματα προσαρμοσμένο σύστημα για την εξασφάλιση της 

ελάχιστης απαραίτητης πυκνότητας οξυγόνου. 

11. Να διαθέτει σύστημα συναγερμού σε περίπτωση μη σωστής πίεσης τροφοδοσίας και των τριών 

αερίων (Ο2, air, N2O) καθώς και αυτόματη αλλαγή σε λειτουργία με πεπιεσμένο αέρα σε 

περίπτωση πτώσης της πίεσης του Ο2. Η αλλαγή θα γίνεται αυτόματα χωρίς καμία επέμβαση του 

χειριστή όπως επίσης και η επαναφορά τους στη κανονική λειτουργία. 

12. Να φέρει διπλή υποδοχή για την ταυτόχρονη στήριξη δύο εξαερωτήρων, όλων των τύπων (δηλ. 

Ηal, Εnfl, Isofl, Sevo, Desfl.) έτοιμων προς άμεση χρήση. Η υποδοχή αυτή να διαθέτει απαραίτητα 

διάταξη που να αποκλείει την ταυτόχρονη ενεργοποίηση και των δύο εξαερωτήρων. 

13. Οι εξαερωτήρες να διαθέτουν αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας, πίεσης και ροής, σύστημα 

προστασίας κατά το γέμισμα και το άδειασμα τους, μεγάλη χωρητικότητα για την κάλυψη 

πολύωρων επεμβάσεων και να μπορούν μέσω κατάλληλης υποδοχής να προσθαφαιρούνται στο 

μηχάνημα χωρίς διακοπή της λειτουργίας του. 

14. Να συμπεριληφθούν στη βασική σύνθεση δύο εξαερωτήρες, ένας (1) sevoflurane και ένας (1) 

desflurane.  

15. Το μηχάνημα θα πρέπει να διαθέτει αυτόματη ανίχνευση και αναγνώριση του χορηγούμενου 

πτητικού αναισθητικού και άμεση προειδοποίηση σε περίπτωση διαπίστωσης μίξης αυτού. 

16. Σε περίπτωση πτώσης της ηλεκτρικής τροφοδοσίας και εξάντλησης και της μπαταρίας να έχει την 

δυνατότητα χορήγησης 100% οξυγόνου με χειροκίνητο αερισμό μέσω εξωτερικού μηχανικού 

ρυθμιστή ροής. 
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Β. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ 

 

1. Το πλήρες αναισθησιολογικό μηχάνημα θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο και ηλεκτρονικά 

ελεγχόμενο αυτόματο αναπνευστήρα όγκου και πίεσης, οικονομικό στην κατανάλωση αερίου (να 

αναφερθεί η κατανάλωση για να αξιολογηθεί) κατάλληλο για χρήση σε όλες τις ηλικίες (από 

νεογνά έως ενήλικες) χωρίς αλλαγή των εξαρτημάτων του. 

2. Να έχει δυνατότητα εκτέλεσης των τύπων αερισμού: 

 Ελεγχόμενου όγκου (volume control) 

 Ελεγχόμενης πίεσης (pressure control) 

 Χειροκίνητου (manual) 

 Αυτόματου (spontaneous) 

 Συγχρονισμένου διαλειπόμενου υποχρεωτικού αερισμού SIMV 

 Υποστήριξη πίεσης (Pressure Support).  

Να αναφερθούν επιπλέον τρόποι αερισμού και να προσφερθούν προς επιλογή για την 

αναβάθμισης του αναπνευστήρα. 

3. Ο αναπνευστήρας θα πρέπει να είναι ειδικά κατασκευασμένος για την χρήση του και κατά 

εφαρμογή της LOW-FLOW και της MINIMAL FLOW αναισθησίας. 

4. Να έχει ρυθμίσεις σε μεγάλο εύρος για: 

 Συχνότητα αναπνοής έως 80 ΒΡΜ 

 Όγκο TIDAL από 20 ml - 1400 ml 

 χρόνος εισπνοής 0,4-5sec για την επίτευξη σχέσεων Ι:Ε από 2 :1 έως 1 : 4 

 Χρόνο plateau από 0 έως 50% 

 Πίεση ΡΕΕΡ από 0 έως 20 mbar 

 Περιορισμό πίεσης έως περ. 70 mbar 

 trigger ροής 0,5-10 l/min περίπου 

 

5. Να διαθέτει ευανάγνωστες ψηφιακές ενδείξεις όλων των τιμών ρύθμισης. 

6. Ο αναπνευστήρας για λόγους ακρίβειας του χορηγούμενου όγκου θα πρέπει να κάνει αυτόματη 

διόρθωση της ενδοτικότητας και να επιτρέπει  τον περιορισμό των πιέσεων στον άρρωστο. 
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7. Τα μέρη που επιμολύνονται από εκπνεόμενα αέρια να αποστειρώνονται σε κλίβανο με 

θερμοκρασία άνω των 120
0
C. 

8. Θα αξιολογηθεί θετικά να διαθέτει πληκτρολόγιο χειρισμού αδιάβροχο 

 

 

 

 

Γ. ΜΟΝΙΤΟR ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

 

1. Το πλήρες αναισθησιολογικό μηχάνημα να διαθέτει παρακολούθηση και απεικόνιση σε 

ενσωματωμένη μεγάλη έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 12" όλων των αναπνευστικών παραμέτρων 

του αερισμού του ασθενούς δηλ.: 

 Αναπνευστικής συχνότητας 

 Εφαρμοζόμενων πιέσεων αεραγωγών (ΜΑΧ, PLATEAU, ΡΕΕΡ, ΜΕΑΝ) και απεικόνιση 

κυματομορφής της πίεσης. 

 Χορηγούμενων όγκων VT, ΜV με απεικόνιση και της κυματομορφής της ροής, τόσο της 

εισπνευστικής όσο και της εκπνευστικής. 

 Εισπνεομένου-εκπνεομένου οξυγόνου και απεικόνιση κυματομορφής. 

 Εισπνεομένου-εκπνεομένου CΟ2 όλων των πτητικών αναισθητικών με αυτόματη 

αναγνώριση και Ν2Ο με απεικόνιση κυματομορφών. 

 Εισπνεόμενου – εκπνεόμενου πτητικού αναισθητικού (Hal.-Enf.-Iso.-Sevo-Des.) με 

αυτόματη ανίχνευση – αναγνώριση και ταυτόχρονη μέτρηση και απεικόνιση έως δύο 

αναισθητικών. 

 Συνεχή μέτρηση και ένδειξη της ενδοτικότητας για την έγκαιρη ανίχνευση αλλαγών της 

μηχανικής των πνευμόνων του ασθενούς. 

 Κλειστά διαγράμματα-βρόγχους (P-V, Flow-V loops) για την απεικόνιση μηχανικής 

πνευμόνων. 
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2. Να παρακολουθούνται όλες οι παραπάνω παράμετροι σε όλους τους τύπους τεχνητής αναπνοής 

και τελείως ανεξάρτητα από τη λειτουργία του αναπνευστήρα με αυτόματα όρια συναγερμού. 

3. Οι μετρήσεις των πτητικών αναισθητικών και του Ν2Ο να γίνονται με σύστημα υπέρυθρης 

ακτινοβολίας, του δε οξυγόνου μέσω παραμαγνητικού συστήματος για αποφυγή αναλωσίμων 

αισθητήρων. 

4. Να διαθέτει αυτόματη προσαρμογή των ορίων συναγερμού στον τύπο του εφαρμοζομένου 

αερισμού καθώς και στις μετρούμενες τιμές. 

5. Να έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να επιλέξει τον τρόπο επεξεργασίας και παρουσίασης των 

παραπάνω παραμέτρων μεταξύ: 

 Αριθμητικών τιμών 

 Κυματομορφών με δυνατότητα απεικόνισης έως 3 ταυτοχρόνως και 

 Κλειστών διαγραμμάτων Loops 

 TRENDS διαφόρων χρόνων.  

 

6. Περαιτέρω δυνατότητες θα εκτιμηθούν . 

 

Δ. ΜΟΝΙΤΟR ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

 

1. Να είναι σχεδιασμένο για λειτουργία στο χειρουργείο, προστατευμένο από παράσιτα διαθερμίας 

και απινίδωσης, Να είναι κατάλληλο για χρήση για νεογνά, παιδιά και ενήλικες. Θα αξιολογηθεί 

θετικά να είναι βισματούμενο για εύκολη αναβάθμιση και να διαθέτει ελληνικό λογισμικό. 

2. Να στερεώνεται σταθερά σε λειτουργική βάση του ιδίου κατασκευαστικού οίκου πάνω στο 

τροχήλατο ώστε να αποτελεί ενιαίο σύνολο. 

3. Να διαθέτει τουλάχιστον 8 κανάλια, διαφορετικού χρώματος επιλεγμένου από το χρήστη.  

4. Να έχει έγχρωμη επίπεδη οθόνη TFT, τουλάχιστον 15 ιντσών, υψηλής διακριτικής ικανότητας, 

πλήρως διαμορφούμενη από το χειριστή. 

5. Να είναι εύκολο στη χρήση και να διαθέτει πλήκτρα άμεσης πρόσβασης.  

6. Να διαθέτει διάταξη ή ενσωματωμένη μπαταρία για αυτόνομη λειτουργία τουλάχιστον εξήντα (60) 

λεπτών. 
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7. Να διαθέτει για όλες τις μετρούμενες παραμέτρους δυνατότητα μνήμης (trend) τουλάχιστον 24 

ωρών και απεικόνιση των πληροφοριών υπό μορφή ιστογραμμάτων ή πινάκων. Να έχει 

δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 50 γεγονότων με πλήρη καταγραφή όλων των 

κυματομορφών για 20 sec.  

8. Να διαθέτει εξελιγμένο σύστημα συναγερμών για όλες τις παραμέτρους, με δυνατότητα άμεσης 

ρύθμισης των ανώτερων και κατώτερων ορίων γύρω από την τρέχουσα τιμή από το χρήστη. 

9. Να συνοδεύεται από μονάδα καταγραφικού πολλαπλών διαύλων για τη συνεχή καταγραφή των 

παρακολουθούμενων παραμέτρων. 

10. Να προσφερθεί με δυνατότητα λήψης επτά (7) απαγωγών ECG με πενταπολικό καλώδιο,. Να 

εμφανίζει την τιμή HR. Στην οθόνη του monitor να απεικονίζονται ταυτόχρονα τρεις τουλάχιστον 

απαγωγές ECG ελεύθερης επιλογής του χειριστή. Σε περίπτωση αποκόλλησης ηλεκτροδίου να έχει 

δυνατότητα ο χρήστης επιλογής άλλης απαγωγής, ώστε να μην διακόπτεται η παρακολούθηση του 

ECG. 

11. Να έχει ακουστική ένδειξη του συμπλέγματος QRS,  ταχύτητες εμφάνισης του ΗΚΓραφήματος 25 

και 50 mm/sec και ανάλυση του διαστήματος ST. 

12. Να απεικονίζει την κυματομορφή της αναπνοής, και να ανιχνεύει τους βασικούς τύπους 

αρρυθμιών. 

13. Να μετρά τη θερμοκρασία δύο σημείων (T1, T2) και να απεικονίζει τη διαφορά τους. 

14. Να υπολογίζει τον κορεσμό οξυγόνου (SpO2) με απεικόνιση πληθυσμογραφίας.  

15. Να μετράει με χειροκίνητο (manual) και αυτόματο τρόπο με ρυθμιζόμενα από τον χρήστη 

διαστήματα, την αναίμακτη πίεση και να εμφανίζει στην οθόνη τις αντίστοιχες τιμές της 

συστολικής, διαστολικής και μέσης πίεσης. Να διαθέτει και να συνοδεύεται από τρία μεγέθη 

περιχειρίδων. 

16. Να έχει τη δυνατότητα επεμβατικής μέτρησης τουλάχιστον δύο αιματηρών πιέσεων, με ρύθμιση 

της κλίμακας  για υψηλές και χαμηλές πιέσεις (από 0 έως 250 mmHg) και ταυτόχρονη απεικόνιση 

των τιμών της συστολικής, διαστολικής και μέσης πίεσης. 

17. Το μόνιτορ να έχει τις ακόλουθες δυνατότητες αναβάθμισης: 

a) Μέτρηση καρδιακής παροχής (C.O.) 

b) Μέτρηση βάθους αναισθησίας (BIS) 
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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Το πλήρες αναισθησιολογικό μηχάνημα θα πρέπει προτού τεθεί σε λειτουργία να κάνει αυτόματο 

και λεπτομερέστατο έλεγχο της ετοιμότητας όλων των ηλεκτρονικών και μηχανικών συστημάτων 

του. 

2. Κατά την διάρκεια του αυτοελέγχου να πραγματοποιεί αυτόματη βαθμονόμηση των στοιχείων του 

και έλεγχο διαρροών και ενδοτικότητας με ένδειξη τους. Βεβαίως σε περίπτωση οποιασδήποτε 

βλάβης αυτή θα πρέπει να αναφέρεται αυτομάτως. 

3. Να δύναται να εκτελέσει πλήρη αυτοέλεγχο λειτουργίας ακόμα και με την ύπαρξη μόνο Ο2 σαν 

αέριο. 

4. Να διαθέτει βραχίονα για τη στήριξη των διαφόρων ηλεκτροδίων, σωλήνων κ.λ.π., μεγάλο 

συρτάρι για την αποθήκευση μικροϋλικών, εταζέρα, συρόμενη επιφάνεια γραφής και να διαθέτει 

επιπλέον αυτοασφαλιζόμενους ρευματολήπτες για τη σύνδεση επιπλέον συσκευών. 

5. Να διαθέτει κλειστό κύκλωμα ασθενούς κατασκευασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 

αποστειρούμενο και να προστατεύονται οι βαλβίδες και αισθητήρες του μηχανήματος με κάνιστρο 

νατρασβέστου ικανής χωρητικότητας κατάλληλο για πολύωρες επεμβάσεις. Θα αξιολογηθεί 

θετικά η δυνατότητα αντικατάστασης του κανίστρου διεγχειριτικά σε μακρόχρονες επεμβάσεις. 

Επιπλέον, να διαθέτει και έξοδο για τη σύνδεση ανοικτών κυκλωμάτων, τύπου Magill. 

6. Να διαθέτει πλήρες σύστημα απαγωγής αερίων καθώς και τρεις (3) εφεδρικούς ρευματολήπτες, 

αυτό-ασφαλιζόμενους για την σύνδεση περιφερειακών συσκευών. 

7. Να διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή διάταξη για την διατήρηση της πλήρους λειτουργίας όλης 

της μονάδας (αναισθησιολογικό μηχάνημα, αναπνευστήρας και μόνιτορ) τουλάχιστον για 60 min,  

τυπικής λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής του τροφοδοσίας. 

8. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τελευταίες γνώσεις της επιστήμης και  της τεχνολογίας, 

να μπορεί να επεκταθεί και στο μέλλον με νέες δυνατότητες και τύπους αερισμού. 

9. Να διαθέτει ενσωματωμένη αναρρόφηση βρόγχων που θα λειτουργεί με τα αέρια του 

μηχανήματος (αέρα ή οξυγόνο). 

10. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας (Operation Manual) 

στα ελληνικά και το Εγχειρίδιο Συντήρησης (Service Manual, part list) του κατασκευαστή και 

όλους τους κωδικούς πρόσβασης σε όλα τα μενού. 

11. Να αναφερθούν τα επιπλέον των απαιτούμενων προδιαγραφών τεχνικά χαρακτηριστικά για να 

αξιολογηθούν. 
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12. Να αναφερθεί ο αριθμός των εγκατεστημένων μηχανημάτων στην Ελλάδα. 

13. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς 

προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις 

συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν 

λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 4 

ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

 

 

1. Η υπό προμήθεια συσκευή θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη, άριστης αντοχής, 

σύγχρονης οπωσδήποτε τεχνολογίας (να αναφερθεί το πρώτο έτος κυκλοφορίας) και να 

περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων 

της. 

2. Λειτουργία υπό τάση 220V/50Hz. 

3. Νοσοκομειακός τύπος και απρόσκοπτη λειτουργία σε οποιαδήποτε μορφή χρήσης (τομή, αιμόσταση, 

τομή και αιμόσταση) ανεξάρτητα του χρόνου χρήσης. 

4. Κατάλληλη για όλες τις μέχρι σήμερα γνωστές μεθόδους χειρουργικών επεμβάσεων με χρήση 

διαθερμίας, συμπεριλαμβανομένων των ουρολογικών (υπό το ύδωρ), λαπαροσκοπικών και 

ενδοσκοπικών γενικά. 

5. Η όλη λειτουργία της συσκευής να ελέγχεται από σύστημα μικροεπεξεργαστών οι δε παράμετροι 

των βαθμίδων εξόδου να ρυθμίζονται αυτόματα, προσαρμοζόμενες με την εκάστοτε αντίσταση των 

ιστών, της προεπιλεγμένης ισχύος. Να γίνει περιγραφή του συστήματος. 

6. Έξοδοι για χρήση μονοπολικών και διπολικών ηλεκτροδίων, υποστηριζόμενες από αντίστοιχες 

γεννήτριες. 

7. Να καλύπτει λειτουργίες: 

a) Τομή. 

b) Αιμόσταση εξ επαφής. 
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c) Αιμόσταση εξ αποστάσεως. 

d) Τομής – αιμόστασης. 

e) Τομή και αιμόσταση υπό το ύδωρ για ουρολογικές επεμβάσεις (TUR) 

f) Διπολική τομή. 

g) Διπολική αιμόσταση. 

h) Διπολική τομή με αιμόσταση 

8. Ισχύς τομής  300 Watt/500 Ohm. 

9. Ισχύς αιμόστασης  120 Watt/300 Ohm. 

10. Ισχύς διπολικής τομής  50 Watt/100 Ohm. 

11. Ισχύς διπολικής αιμόστασης  50 Watt/100 Ohm. 

12. Να δοθούν πλήρη στοιχεία ισχύος – φορτίου – συχνότητας για κάθε δυνατή έξοδο. 

13. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης μονοπολικής ή διπολικής αιμόστασης, ώστε να αποκλείεται η 

περίπτωση απανθράκωσης των ιστών. 

14. Για όλες τις λειτουργίες, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυτόματες ρυθμίσεις, να υπάρχουν 

διατάξεις συνεχούς ρύθμισης της ισχύος εξόδου από το ελάχιστο έως το μέγιστο, με παράλληλες 

ψηφιακές ενδείξεις της ισχύος εξόδου. 

15. Ο έλεγχος των εξόδων να γίνεται μέσω διακόπτη χειρός του ηλεκτροδίου και αντιεκρηκτικού  

ποδοδιακόπτη ειδικής κατασκευής και πολλαπλών λειτουργιών. 

16. Σύστημα συνεχούς παρακολούθησης και προστασίας ασθενή έναντι εγκαυμάτων, διαρρέοντος 

ρεύματος και διακοπής ουδέτερου ηλεκτροδίου, με οπτικοακουστική σήμανση και παράλληλη 

διακοπή της ισχύος εξόδου. Να δοθούν πλήρη στοιχεία του συστήματος αυτού. 

17. Να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών και να παρέχει ψηφιακές κωδικοποιημένες ενδείξεις 

ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισμός της βλάβης. 

18. Θα αξιολογηθεί θετικά να διαθέτει  μνήμη  για εισαγωγή συγκεκριμένων πρωτοκόλλων θεραπείας με 

δυνατότητα ταχείας ανάκλησής των. 

19. Να παρέχει την δυνατότητα για συνεργασία χρήσης με σύστημα ARGON PLASMA 

20. Πλήρη στεγανότητα κατά τον καθαρισμό της με αντισηπτικά διαλύματα. 

21. Να συνοδεύεται από καλώδιο σύνδεσης γείωσης μίας χρήσεως, αντιεκρηκτικό ποδοδιακόπτη, 

ηλεκτρόδιο με διακόπτη χειρός, πλάκα πολλαπλών χρήσεων  και ηλεκτρόδιο γείωσης και επιπλέον 
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κατάλληλο τροχήλατο τραπεζίδιο εργοστασιακό με συρτάρι και ράφι. 

22. Να προσφερθούν, για επιλογή, όλα τα παρελκόμενα με τα οποία μπορεί να εξοπλισθεί. 

23. Πλεονεκτήματα πέραν, των ζητουμένων μπορούν να αναφερθούν για να αξιολογηθούν. 

24. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας (Operation Manual) 

στα ελληνικά και το Εγχειρίδιο Συντήρησης (Service Manual, part list) του κατασκευαστή και όλους 

τους κωδικούς πρόσβασης σε όλα τα μενού. 

25. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς προμήθεια 

είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά 

περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικά 

εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά θα είναι 

πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

 

                                                       

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 5 

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

 

1. Το υπό προμήθεια είδος θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, άριστης αντοχής και 

κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις (να αναφερθεί το πρώτο έτος 

κυκλοφορίας). 

2. Τροχήλατη Αναρρόφηση κατάλληλη για όλες ανεξαιρέτως τις χρήσεις στο Χειρουργείο, 

Αναισθησιολογικό, Μαιευτικό, Γυναικολογικό, Ιατρεία, Κλινικές κλπ. 

3. Να διαθέτει 4 αντιστατικούς τροχούς απλής σχεδίασης και κατασκευής με σύστημα φρένων σε 

δύο από αυτούς. Η τροχήλατη βάση να μην οξειδώνεται και να είναι κατασκευασμένη από ειδικό 

υλικό. 

4. Ο κινητήρας να λειτουργεί με  πλήρη αντιεκρηκτικό σύστημα ασφαλείας και αντλία χωρίς να 

χρησιμοποιεί λάδια. Να έχει την δυνατότητα να αποκτά το επιθυμητό κενό σε πολύ σύντομο 

χρόνο, ώστε να είναι κατάλληλη για ήπια και ισχυρή αναρρόφηση. 

5. Να διαθέτει δύο άθραυστες φιάλες των 3 λίτρων τουλάχιστον, αποστειρούμενες και 

διαβαθμισμένες, αντιβακτηριακά φίλτρα και σωλήνα αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων. 

6. Nα μπορεί να δεχθεί κάνιστρα για σύστημα ασκών μίας χρήσης. 
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7. Να διαθέτει μοχλό- επιλογέα φιάλης λειτουργίας χωρίς να απαιτείται σύνδεση του σωλήνα 

αναρρόφησης, για άμεση εναλλαγή των φιαλών. 

8. Να διαθέτει σύστημα ασφάλειας για την υπερχείλιση καθώς και σύστημα αποφυγής 

αναθυμιάσεων κατά την πτώση των υγρών. 

9. Να υπάρχει τριπλό σύστημα προστασίας κατά της υπερχείλισης ως εξής :  

 στη φιάλη εκκριμάτων μέσω φλοτέρ  

 φιαλίδιο υπερχείλισης εφοδιασμένο με φλοτέρ 

 αντιμικροβιακό φίλτρο 

10. Να λειτουργεί με ρυθμιζόμενο κενό έως 910 mbar. 

11. Nα παρέχει δυνατότητα αναρροφητικής ικανότητας τουλάχιστον 45 lit/λεπτό. 

12. Να διαθέτει μανόμετρο κενού σε δυο κλίμακες, ρυθμιστή κενού και υποδοχή για σύνδεση 

ποδοδιακόπτη (ο ποδοδιακόπτης να προσφερθεί χωριστά). 

13. Να διαθέτει διακόπτη μεμβράνης ON-OF για εύκολο καθαρισμό με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. 

14. Οι φιάλες, καπάκια, σωλήνες κ.λ.π. να δύναται να κλιβανιστούν  

15. Η όλη κατασκευή να πληροί τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφάλειας. 

16. Να έχει δυνατότητα παρατεταμένης λειτουργίας χωρίς υπερθερμάνσεις και να μην απαιτεί συχνές 

συντηρήσεις. 

17. Να μην επηρεάζει με παράσιτα τη λειτουργία του λοιπού ιατρικού εξοπλισμού. 

18. Να παρέχει Ηλεκτρική προστασία κατηγορίας ΙΙa (με διπλή μόνωση), IPX1 Προστασία από 

σταγόνες νερού, Τύπου BF, Συσκευή Αντιεκρηκτικού Τύπου Α Ρ (Anaesthetic Proof) 

19. Να λειτουργεί με ρεύμα τάσης 220V 50Hz μέσω εύκαμπτου τριπολικού καλωδίου σε σύνδεση με 

ρευματολήπτη τύπου “σούκο”. 

20. Να είναι αθόρυβη. Η στάθμη θορύβου να είναι το μέγιστο  48db. 

21. Να αναφερθούν τα επιπλέον των απαιτούμενων προδιαγραφών τεχνικά χαρακτηρίστηκα για να 

αξιολογηθούν. 

22. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας (Operation Manual) 

στα ελληνικά , Εγχειρίδιο Συντήρησης (Service Manual, part list) του κατασκευαστή και εγγύηση 

τουλάχιστον δυο έτη. 

23. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς 

προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά 
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προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις 

συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν 

λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 6 

ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ  ΣΥΡΙΓΓΑΣ 

 

1. Το μηχάνημα θα πρέπει να είναι καινούργιο, (να αναφερθεί το πρώτο έτος κυκλοφορίας προς 

αξιολόγηση) αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας (ψηφιακή), απλό στον χειρισμό του και να 

περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς όλων 

των ηλικιών από νεογνά έως και ενήλικες. 

2. Τα τεχνικά κλπ χαρακτηριστικά, που θα αναφερθούν στην Τεχνική Περιγραφή και στο Φύλλο 

Συμμόρφωσης, θα πρέπει απαραίτητα να τεκμηριωθούν με παραπομπές στα συνημμένα στη τεχνική 

προσφορά prospectus και εγχειρίδια του κατασκευαστή. 

3. Να είναι για χρήση σε μονάδες εντατικής νοσηλείας, χειρουργεία, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη 

μονάδα απαιτεί έγχυση διαλυμάτων ή υγρών με μεγάλη ακρίβεια και ασφάλεια. 

4. Η συσκευή να μπορεί να χρησιμοποιήσει μια μεγάλη ποικιλία από σύριγγες διαφόρων 

κατασκευαστών. 

5. Να δύναται να δεχθεί απαραίτητα σύριγγες των  5, 10, 20, 30, 50 ml και να τις αναγνωρίζει. 

6. Η συσκευή να παρακολουθεί με ενσωματωμένο σύστημα το μέγεθος, την σωστή τοποθέτηση και την 

μετακίνηση της σύριγγας. 

7. O ρυθμός έγχυσης να ορίζεται ανά 0,1ml σε κλίμακα ως 1000ml/h τουλάχιστον. 

8. Να είναι δυνατή η χορήγηση bolus δόσης ακόμα και κατά τη διάρκεια της έγχυσης. Η ροή του να 

κυμαίνεται 10-800ml/h  περίπου. 

9. Να διαθέτει ρυθμιζόμενο σύστημα διατήρησης της φλέβας ανοιχτής (KVO MODE) και να είναι 

δυνατή η αλλαγή του ρυθμού έγχυσης από το προσωπικό χωρίς τη διακοπή της διαδικασίας έγχυσης. 

10. Τα όρια Πίεσης Έγχυσης να είναι οριζόμενα από το χειριστή από 50 – 1000 mmHg περίπου.  
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11. Η ακρίβεια στην χορήγηση να μην αποκλίνει του +2%. 

12. Να υπάρχουν οπωσδήποτε ενδείξεις των ακόλουθων παραμέτρων έγχυσης: ρυθμός έγχυσης, ήδη 

εγχυθείς όγκος, όγκος που απομένει να εγχυθεί (VTBI), συνολικά προγραμματισθέντα ml, συνολικός 

όγκος (ml) που έχουν εγχυθεί (balance), χρόνος έγχυσης, εναπομείνας χρόνος έγχυσης, φορτίο 

μπαταρίας, πίεση εντός του σετ έγχυσης, τύπος χρησιμοποιούμενης σύριγγας, προρυθμιζόμενο 

επίπεδο πίεσης έμφραξης, ονομασία φαρμάκου. 

13. Να λειτουργεί στα 220V, αλλά και με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες αυτονομίας τουλάχιστον  6 

ωρών σε κανονικές συνθήκες. 

14. Να διαθέτει διαφορετικούς προγραμματισμούς έγχυσης όπως συνεχής, βάσει συνολικού όγκου, βάση 

χρόνου. 

15. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς (ALARMS) τουλάχιστον για τα κάτωθι: 

 Yψηλή πίεση έγχυσης. 

 Λανθασμένο μέγεθος σύριγγας /μετακίνηση σύριγγας. 

 Κοντά στο όριο όγκου για έγχυση. 

 Ολοκλήρωση όγκου προς έγχυση. 

 Πλησιάζει τέλος της έγχυσης. 

 Εσωτερική βλάβη. 

 Αδύναμη  Μπαταρία. 

 Απασφάλιση μηχανισμού ασφάλισης της σύριγγας κατά την διάρκεια της έγχυσης. 

 Τέλος έγχυσης. 

 Eμπλοκή της γραμμής σύνδεσης με τον ασθενή. 

 Αποσύνδεση γραμμής από τον ασθενή. 

16. Να είναι μικρού όγκου και βάρους ( κάτω των 4kg). Να είναι  ανθεκτικής κατασκευής και 

αδιάβροχη. 

17. Να διαθέτει προγραμματιζόμενο μενού 50 φαρμάκων τουλάχιστον με τις δοσολογίες που ορίζει το 

πρωτόκολλο του νοσοκομείου. 

18.  Να διαθέτει υπολογιστή δοσολογίας φαρμάκου. 
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19. Να διαθέτει ρυθμιζόμενο συναγερμό πίεσης από 50 – 1000 mmHg περίπου. 

20. Να διαθέτει αισθητήρα πίεσης και στη γραμμή έγχυσης για μεγαλύτερη ακρίβεια στις μετρήσεις. 

21. Να διαθέτει μνήμη αποθήκευσης τουλάχιστον 900 διαδικασιών έγχυσης με δυνατότητα ανάκλησης, 

εκτύπωσης και αξιολόγησης. Τα συμβάντα να αποθηκεύονται με ώρα και ημερομηνία. Να διαθέτει 

έξοδο RS232. 

22. Να διαθέτει μηχανισμό στήριξης σε στατώ με ασφάλεια. 

23. Να αναφερθεί, για να αξιολογηθεί, η δυνατότητα προσωρινής αντικατάστασης της συσκευής (σε 

περίπτωση βλάβης και μέχρι την αποκατάστασή της) με ιδίου τύπου συσκευή, χωρίς καμία 

επιβάρυνση του Νοσοκομείου και ανεξάρτητα από τον χρόνο εγγύησης. 

24. Να αναφερθούν τα επιπλέον των απαιτούμενων προδιαγραφών τεχνικά χαρακτηρίστηκα για να 

αξιολογηθούν. 

25. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας (Operation Manual) 

στα ελληνικά και το Εγχειρίδιο Συντήρησης (Service Manual, part list) του κατασκευαστή και όλους 

τους κωδικούς πρόσβασης σε όλα τα μενού. 

26. Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού στις λειτουργίες και συντήρηση του μηχανήματος (Χειριστών, 

Ιατρών και Τεχνικού). 

27. Τα προσφερόμενα μηχανήματα να διαθέτουν πιστοποίηση CE, ενώ τόσο η εταιρεία κατασκευής όσο 

και η αντιπρόσωπος εταιρεία να διαθέτουν πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας ISO σύμφωνα με 

την σχετική νομοθεσία. 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 7 

ΚΑΔΟΣ (ΚΟΥΒΑΣ) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ 

 

 

1. Να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο μέταλλο AISI 304 με υψηλή αντοχή σε απολυμαντικά 

υγρά. 

2. Να είναι προσαρμοσμένος σε τροχήλατη βάση ανοξείδωτη, που φέρει τρεις ή τέσσερις 

αντιστατικούς τροχούς και περιμετρικό προσκρουστήρα. 



117 

 

           
                                                                              Ευρωπαϊκή Ένωση 

                                                                                                                                      Ευρωπαϊκό Ταμείο    
                                                                                                                                Περιφερειακής Ανάπτυξης     

 

3. Να είναι αποσπώμενος από τη βάση και η επιφάνεια του υλικού να είναι λεία χωρίς γωνίες, 

σχισμές ή κρύπτες. 

4. Να έχει χωρητικότητα 10 Lt περίπου. 

5. Να έχει λαβή ώθησης. 

6. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς 

προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις 

συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν 

λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 8 

ΣΚΑΜΠΟ  

 

1. Να είναι τροχήλατο. 

2. Να ρυθμίζεται το ύψος υδραυλικά από 550 έως 750 mm περίπου. 

3. Η βάση να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 650 mm περίπου και να 

διαθέτει πέντε (5) ακτίνες για την καλύτερη σταθεροποίησή του. Να διαθέτει στήριγμα ποδιών 

σχήματος στεφάνης. 

4. Η επιφάνεια του καθίσματος διαμέτρου 40 εκ περίπου να είναι κυκλικού σχήματος, 

περιστρεφόμενη και να καλύπτεται από δερματίνη ηλεκτρικά μονωμένη. 

5. Να διαθέτει  τοξοειδούς μορφής στήριγμα πλάτης ίδιου υλικού με της επιφάνειας. 

6. Οι τροχοί να είναι ελευθέρας κινήσεως και ηλεκτρικά μονωμένοι, διαμέτρου 50 mm περίπου. 

7. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς 

προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις 

συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν 

λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 9 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

 

1. Το τραπέζι εργαλειοδοσίας να είναι τροχήλατο, καινούργιο, αμεταχείριστο, ανθεκτικής κατασκευής. 

2. Να είναι κατασκευασμένο εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας AISI 304 με 

καλό φινίρισμα και αναλλοίωτο σε όλα τα χημικά καθαρισμού. 

3. Να διαθέτει τέσσερις (4) αντιστατικούς τροχούς οι δυο (2) εκ των οποίων να έχουν φρένο. 

4. Οι διαστάσεις του να είναι 120 Cm x 70 Cm x 90 Cm  (Μήκος χ Πλάτος Χ Ύψος) περίπου. 

5. Να φέρει ένα (1) ράφι ανθεκτικό σε βάρος κάτω από την επιφάνεια εργασίας και περίπου 30 Cm από 

το έδαφος. 

6. Να είναι κατάλληλο για χρήση στα χειρουργεία. 

7. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς προμήθεια 

είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά 

περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικά 

εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά θα είναι 

πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 10 

ΣΤΑΤΩ ΟΡΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 

 

1. Το στατώ ορών να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, ανθεκτικής κατασκευής. 

2. Ο κορμός να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα. 

3. Να διαθέτει τετραπλό άγκιστρο από ανοξείδωτο χάλυβα. 

4. Να έχει αυξομείωση ύψους από 120 έως 220 cm περίπου με ημιαυτόματο ασφαλές κλείδωμα. 

5. Να φέρει τροχήλατη πεντακτινωτή βάση με διπλούς τροχούς διαμέτρου 50 mm τουλάχιστον, 

κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό. 
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6. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς 

προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις 

συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν 

λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 11 

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ 

 

5. Η συσκευή να είναι καινούρια, αμεταχείριστη, σύγχρονης τεχνολογίας (να αναφερθεί το έτος πρώτης 

κυκλοφορίας) και ανθεκτικής κατασκευής, κατάλληλη για χρήση σε όλους τους χώρους εντός νοσοκομείου. Να 

είναι σύμφωνη με τις διεθνής προδιαγραφές ασφαλείας και τα standards της IEC και να διαθέτει σήμανση CE. 

6. Να είναι φορητή και να διαθέτει χειρολαβή μεταφοράς. Να είναι μικρού όγκου και το βάρος της  να μην 

υπερβαίνει τα 7 (εφτά) κιλά, συμπεριλαμβανομένων του τροφοδοτικού και της μπαταρίας. Να αναφερθούν οι 

διαστάσεις  της συσκευής αναλυτικά (ο μικρότερος όγκος και βάρος θα εκτιμηθούν).  

7. Να λειτουργεί με εσωτερικό τροφοδοτικό ρεύματος 220V/50Hz και με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη 

μπαταρία. Ο χρόνος πλήρους επαναφόρτισης της μπαταρίας να μην ξεπερνά τις 3 (τρις)  ώρες.  Η συσκευή να 

δύναται  να εκτελέσει με φορτισμένη μπαταρία  τουλάχιστον 80 απινιδώσεις στη μέγιστη αποδιδόμενη ενέργεια 

ή συνεχή λειτουργία τουλάχιστον 2 ώρες για παρακολούθηση ασθενούς (monitoring). Να μπορεί να λειτουργήσει 

από ρεύμα πόλεως και σε περίπτωση απουσίας της μπαταρίας. 

 

8. Ο απινιδωτής θα πρέπει : 

 

8.1 Να λειτουργεί οπωσδήποτε με διφασική τεχνολογία απινίδωσης ή νεότερη τεχνολογία και να αναφερθεί η 

μέγιστη αποδιδόμενη ενέργεια σε Joules.  

8.2 Να μετράει αυτόματα την εκάστοτε διαθωρακική αντίσταση του ασθενούς και να προσαρμόζει τον παλμό 

απινίδωσης σύμφωνα με αυτή. 

8.3 Να εκτελεί σύγχρονη , ασύγχρονη, εξωτερική χειροκίνητη και ημι-αυτόματη απινίδωση. 
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8.4 Να διαθέτει φωνητικά και γραφικά μηνύματα καθοδήγησης του χειριστή για την ημιαυτόματη απινίδωση. 

Να λειτουργεί σύμφωνα με τα νέα πρωτόκολλα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC Guidelines 

2005) και να παρέχει οδηγία για ΚΑΡΠΑ διάρκειας δυο λεπτών μετά από κάθε απινίδωση. 

8.5  Σε χειροκίνητη λειτουργία, να αποδίδει την ενέργεια σε τουλάχιστον είκοσι (20) διαστήματα επιλογής 

ενέργειας κατά την σύγχρονη και ασύγχρονη απινίδωση. Να αναφερθούν αναλυτικά.   

8.6 Σε χειροκίνητη λειτουργία, να διαθέτει δυνατότητα προεπιλογής πρωτοκόλλου απινίδωσης για την 

αποδιδόμενη ενέργεια κατά το 1ο , 2ο και 3ο σοκ.   

8.7 Ο χρόνος φόρτισης στη μέγιστη ενέργεια  να είναι μικρότερος των 7 δευτερολέπτων. 

8.8 Να παρέχει θεραπεία απινίδωσης μέσω PADDLES καθώς και μέσω αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων για 

απινίδωση από απόσταση. Τα πλήκτρα απινίδωσης (επιλογή ενέργειας, φόρτιση, απινίδωση) να βρίσκονται 

τοποθετημένα τόσο πάνω στη συσκευή όσο και πάνω στα paddles εργονομικά και αριθμημένα (1-2-3) για την 

εύκολη και άμεση λειτουργία του απινιδωτή. 

8.9 Να διαθέτει δυνατότητα χειροκίνητης αποφόρτισης του απινιδωτή (DISARM). Επίσης η συσκευή να 

αποφορτίζει αυτόματα με την πάροδο εξήντα περίπου δευτερολέπτων, εφόσον δεν χορηγηθεί η ενέργεια, για 

λόγους ασφαλείας. 

 

 

9. Το μόνιτορ θα πρέπει : 

 

9.1 Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας (LCD / TFT), έγχρωμο, υψηλής ανάλυσης και  με διαγώνιο μεγαλύτερη 

των 5’’ ιντσών. 

9.2 Να διαθέτει δυο κανάλια απεικόνισης για την ταυτόχρονη παρακολούθηση δυο διαφορετικών απαγωγών 

ΗΚΓραφήματος. 

9.3 Να παρέχει ψηφιακά μηνύματα για την επιλεγμένη απαγωγή ΗΚΓτος, την ενίσχυση, αριθμητική ένδειξη του 

καρδιακού ρυθμού, την επιλεγμένη ενέργεια απινίδωσης, τα άνω και κάτω όρια συναγερμών, δείκτες 

συγχρονισμένης απινίδωσης, την κατάσταση λειτουργίας του απινιδωτή και της μπαταρίας καθώς και γραφικά  

μηνύματα καθοδήγησης του χειριστή κατά την αυτόματη απινίδωση κλπ.  

9.4 Να διαθέτει ειδικό φίλτρο αναγνώρισης παλμού εμφυτεύσιμου βηματοδότη. 
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9.5 Θα εκτιμηθούν: α) δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας κατά προτίμηση αυτόματη, β) δυνατότητα 

παγώματος (freeze) γ) δυνατότητα ρύθμισης της αντίθεσης (contrast) δ) πλήκτρα αφής, ε) αδιάβροχο 

πληκτρολόγιο  

   

10. Το καταγραφικό θα πρέπει : 

 

10.1 Να είναι θερμικό, υψηλής ανάλυσης, δυο καναλιών με ταχύτητα καταγραφής 25mm/sec. 

10.2 Να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία ύστερα από απινίδωση και ύστερα από ενεργοποίηση των συναγερμών. 

10.3 Στο χαρτί να καταγράφονται το ηλεκτροκαρδιογράφημα, καρδιακός ρυθμός, η ενέργεια απινίδωσης, η 

διαθωρακική αντίσταση, ενδείξεις συγχρονισμένης απινίδωσης, η ώρα και η ημερομηνία κ.α. 

10.4 Να δέχεται θερμικό χαρτί εμπορίου. 

 

11.  Η συσκευή να διαθέτει : 

 

11.1  Δυνατότητα λήψης ΗΚΓραφήματος μέσω των paddles/pads, 3-πολικού και 5-πολικού καλωδίου ασθενή. 

11.2  Ενίσχυση ΗΚΓτος τουλάχιστον 0.5 – 4 cm/mV. 

11.3  Ηχητική ένδειξη QRS με ρυθμιζόμενη ένταση. 

11.4  Συναγερμούς (Alarms) για όλες τις παραμέτρους παρακολούθησης με ρυθμιζόμενη ηχητική ένδειξη.  

11.5 Ενσωματωμένη ψηφιακή μνήμη αποθήκευσης δεδομένων και δυνατότητα είτε μέσω USB αποσπώμενης 

μνήμης (flash memory είτε ασύρματης μεταφοράς τους σε Η/Υ. 

11.6 Σύστημα αυτόματου καθημερινού ελέγχου των κυκλωμάτων και του λογισμικού.. Επίσης να διαθέτει 

δυνατότητα χειροκίνητου ελέγχου από το χειριστή. 

11.7 Να μπορεί να αναβαθμιστεί με λειτουργία οξυμετρίας η οποία και να προσφερθεί με ξεχωριστή τιμή προς 

επιλογή. 

11.8  Να συνοδεύεται από PADDLES εξωτερικής απινίδωσης ενηλίκων και παιδιατρικά, ζεύγος αυτοκόλλητων 

ακτινοδιαπερατών PADS απινίδωσης/ βηματοδότησης, συνδετικό καλώδιο απινίδωσης/ βηματοδότησης, 3-

πολικό και 5-πολικό καλώδιο ΗΚΓ, χαρτί εκτυπωτή και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την λειτουργία του. 

11.9 Να συνοδεύεται οπωσδήποτε με κατάλληλο τροχήλατο τραπεζίδιο (με συρτάρι και ράφια, να περιγραφεί). 
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11.10 Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας (Operation Manual) στα 

ελληνικά, το Εγχειρίδιο Συντήρησης (Service Manual, part list) του κατασκευαστή και όλους τους κωδικούς 

πρόσβασης σε όλα τα μενού. 

11.11 Να αναφερθούν τα επιπλέον των απαιτούμενων προδιαγραφών τεχνικά χαρακτηρίστηκα για να 

αξιολογηθούν. 

11.12 Να προσφερθεί με 2 έτη εγγύηση τουλάχιστον και να γίνει εκπαίδευση στην χρήση και το service της 

συσκευής. 

12. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς προμήθεια 

είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως 

απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της 

Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα 

αντίγραφα. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 12 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

 

1. Το τροχήλατο αναισθησίας να είναι κατασκευασμένο από πολυμερές υλικό ή ανοξείδωτο ατσάλι, 

οπωσδήποτε ενιαίου βιομηχανικού τύπου κατάλληλο για μεταφορά φαρμάκων, για αλλαγές – 

νοσηλεία ασθενών. 

2. Το υλικό κατασκευής να είναι ειδικής επεξεργασίας ενάντια στην ακτινοβολία UV, ανθεκτικό 

στην πλύση και απολύμανση και κατάλληλο για όλους τους χώρους του Νοσοκομείου 

3. Σκελετός στήριξης των συρταριών από υλικό αντοχής να αναφερθεί προς αξιολόγηση. 

4.  Να φέρει συνδυασμό τεσσάρων (4) συρταριών, εκ των οποίων τα (3) βάθους 100 mm περίπου και 

ένα βάθους 300 mm περίπου με θέση κεντρικού κλειδώματος. Τα συρτάρια να είναι 

προσθαφαιρούμενα, συρόμενα - αθόρυβα σε τηλεσκοπικούς οδηγούς, με αυτόματο σταμάτημα και 

να φέρουν ενσωματωμένες χειρολαβές. 

5. Με 4 αντιστατικούς τροχούς διαμέτρου περίπου 125 mm, δυο εκ των οποίων να έχουν φρένο. 

6. Να διαθέτει προφυλακτήρα περιμετρικά, απαλλαγμένο από αιχμηρές γωνίες, με τέσσερις 

γωνιακούς προσκρουστήρες. 
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7. Μεγάλη εργονομική χειρολαβή στο πλαϊνό μέρος για την εύκολη μετακίνησή του. 

8. Υπερυψωμένο πλαίσιο στήριξης διαφόρων διαχωριστικών και θηκών  διανομής διαφόρων υλικών. 

Το άνω τμήμα του συστήματος να φέρει δέκα (10) συρτάρια σε δύο σειρές από πολυμερές υλικό. 

Το συνολικό ύψος του τροχήλατου μαζί με την άνω επιφάνεια να είναι 1600 mm περίπου. 

9. Να διαθέτει συρόμενη επιφάνεια γραψίματος. 

10. Να συνοδεύεται με πλαϊνό στήριγμα τοποθέτησης  πλαστικής σακούλας απορριμμάτων, ampoule 

opener, και πλαστικό container για βελόνες. 

11. Διαστάσεις τροχήλατου: 900π Χ 600β Χ 1600υ mm περίπου. 

12. Η επιλογή των χρωμάτων θα γίνει από το προσωπικό του τμήματος με γνώμονα την καλύτερη 

αισθητική του χώρου, να προσφερθεί χρωματολόγιο. 

13. Να προταθεί πλήρη σειρά παρελκόμενων εξαρτημάτων. 

14. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς 

προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις 

συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν 

λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 13 

ΔΙΣΚΑΛΟ 

 

1. Ανάβαθρο δυο (2) θέσεων με τετράποδο επιχρωμιωμένο χαλύβδινο σκελετό. 

2. Τα πόδια να φέρουν στο κάτω μέρος αντιολισθητικό λάστιχο για την ασφαλή λειτουργία του. 

3. Τα επίπεδα να είναι κατασκευασμένα από ξύλο η μέταλλο επικαλυμμένα με αντιολισθητικό 

φαινοπλαστικό υλικό. 

4. Γερής κατασκευής και ανθεκτικό στα απολυμαντικά υγρά. 

5. Να είναι καινούριο με διαστάσεις 50x40x40 περίπου. 

6. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς 

προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις 
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συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν 

λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 14 

ΣΤΗΛΗ ΟΡΟΦΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ 

 

1. Η στήλη, να είναι μεταλλικής κατασκευής και ηλεκτροστατικής βαφής, έτσι ώστε να 

είναι ανθεκτική σε καθαρισμό και απολύμανση. Οι αρθρώσεις θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένες έτσι ώστε να μην δημιουργούνται κενά και σημεία συγκέντρωσης 

μικροβίων. 

2. Η στήλη οροφής να είναι νέας τεχνολογίας, από υλικά κατάλληλα ευσταθής κατασκευής 

για χειρουργείο  και  να  εκτελεί  όλες  τις  κινήσεις της  μηχανικά.  

3. Να είναι εύχρηστη στο χειρισμό της, να αποτελείται από δύο οριζόντιους  βραχίονες, 

διαδρομής τουλάχιστον 600 + 600 mm, και μήκους συνολικού τουλάχιστον 1200 mm για 

την κάλυψη όλων των επιθυμητών θέσεων περιμετρικά της χειρουργικής τράπεζας .  

4. Να δύνανται να εκτελεί τουλάχιστον 330 μοίρες περιστροφή γύρω από τους  άξονες 

περιστροφής της, για τη λήψη όλων των επιθυμητών θέσεων .  

5. Όλες οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις και οι γραμμές αερίων να είναι εγκατεστημένες σε 

ξεχωριστούς χώρους εντός της κεφαλής για την προστασία τους από κάθε μορφής φθορά. 

Όλες οι οπές σε σημεία πρόσβασης για ενδεχόμενες επισκευές πρέπει να είναι απολύτως 

σφραγισμένες με πλαστικά καλύμματα, 

6. Να διαθέτουν εύχρηστο σύστημα για ρύθμιση της αρχής και τέλους διαδρομής για τις 

περιστροφικές κινήσεις των κατακόρυφων αξόνων περιστροφής ( να αναφερθούν προς 

αξιολόγηση ). 

7. Η κεφαλή – κονσόλα παροχών να είναι πολύπλευρη με τουλάχιστον τέσσερις (4) πλευρές 

ωφέλιμες, για την τοποθέτηση των παροχών ( αερίων , ρευμάτων κλπ) να έχει την 

δυνατότητα περιστροφής τουλάχιστον 330 μοίρες . 

8. Το κάθετο ύψος της κεφαλής – κονσόλας παροχών να είναι τουλάχιστον 400 χιλιοστά. Να 

αναφερθεί προς αξιολόγηση, ο μέγιστος αριθμός παροχών που δύναται να  δεχθεί η κεφαλή, 

για μελλοντικές αναβαθμίσεις.  

9. Να υπάρχει επί της κεφαλής βραχίονας στήριξης επίπεδης οθόνης ( flat screen) .  
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10. Να διαθέτει ράφι που το μέγιστο βάρος ανάρτησης επί του ραφιού (ωφέλιμο βάρος), πρέπει να 

ξεπερνά τα 40 κιλά.  

11. Η κεφαλή – κονσόλα παροχών να διαθέτει παροχή ρεύματος και αερίων σε σημεία τέτοια 

που να είναι λειτουργικά και εύχρηστα. 

12. Για μεν τις ηλεκτρικές παροχές να διαθέτει δύο (2) ξεχωριστά δίκτυα 220 V με 

ρευματολήπτες διαφορετικού χρώματος εύκολα προσβάσιμους από κάθε πλευρά (τέσσερα - 

6 - τεμάχια πράσινο, και τέσσερα - 6 - τεμάχια κόκκινο για γεννήτριες ) .  

13. Να διαθέτει ισοδυναμικές γειώσεις μηχανημάτων  εύκολα προσβάσιμες από κάθε πλευρά ( 

να αναφερθεί ο αριθμός τους ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον αντίστοιχος με αυτόν των 

ηλεκτρικών παροχών ) .  

14. Να διαθέτουν κατάλληλα κατανεμημένες τις ακόλουθες λήψεις αερίων, οι οποίες θα πρέπει 

απαραιτήτως να είναι ιδίου τύπου με τις ήδη εγκατεστημένες στο Νοσοκομείο,  με αντίστοιχες 

ενδείξεις (πιεσόμετρα – μανόμετρα) . 

14.1 Πεπιεσμένος αέρας οκτώ (8) ατμοσφαιρών τεμάχια δυο (2 ). 

14.2 Πεπιεσμένος αέρας πέντε (5) ατμοσφαιρών τεμάχια δυο (2 ). 

14.3 Κενό  τεμάχια δύο (2). 

14.4 Οξυγόνο Ο2, τεμάχια δύο (2) . 

14.5 Πρωτοξείδιο Ν2Ο, τεμάχιο ένα (1) .  

15. Δυνατότητα αναβάθμισης της κεφαλής - κονσόλας παροχών με επιπλέον παροχές είτε 

ηλεκτρικές, είτε αερίων θεωρείται απαραίτητη. Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός παροχών για 

αναβάθμιση ( προς αξιολόγηση ). 

16. Η κονσόλα – κεφαλή να διαθέτει διπλό σύστημα ράβδων, ικανό για ανάρτηση αντλιών έγχυσης. 

17. Να έχουν δυνατότητα επιπλέον προσθήκης ραφιών για τοποθέτηση monitor ή λοιπού  εξοπλισμού ( 

να αναφερθεί προς αξιολόγηση ). 

18. Να έχουν δυνατότητα στήριξης επιπλέον μικροσυσκευών π.χ. αντλιών, monitor, διαθερμίας. 

19. Να διαθέτουν οπωσδήποτε  πρίζα τηλεφώνου, και πρίζα δικτύου .  

20. Να προσφερθούν προς επιλογή όλα τα επιπρόσθετα εξαρτήματα (ράφια, συρτάρια, αναρτήσεις) 

έτσι ώστε το Νοσοκομείο να κάνει επιλογή ανάλογα με το είδος των επεμβάσεων που θα 

υποστηρίξει η στήλη. 

21. Να  φέρουν  την  κατάλληλη  σήμανση  (αναγραφή  του  είδους του  αερίου  και  

χρωματισμούς σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα. 
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22. Να αναφερθεί χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης. 

23. Να παραδοθούν στο Νοσοκομείο αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης, 

αναλυτικά σχέδια κατασκευής, λειτουργίας, συντήρησης και λίστες ανταλλακτικών στα Ελληνικά. 

24. Να γίνει εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού. 

25. Για το σύνολο της προσφερόμενης στήλης να κατατεθεί απαραιτήτως CE  και να υπάρχει 

πιστοποίηση κατά ΙSΟ τόσο για τον κατασκευαστής όσο και τον προμηθευτή (αντίστοιχα 

πιστοποιητικά να κατατεθούν). 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 15 

ΣΤΗΛΗ ΟΡΟΦΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ 

 

1. Η στήλη,  να είναι μεταλλικής κατασκευής και ηλεκτροστατικής βαφής, έτσι ώστε να 

είναι ανθεκτική σε καθαρισμό και απολύμανση. Οι αρθρώσεις θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένες έτσι ώστε να μην δημιουργούνται κενά και σημεία συγκέντρωσης 

μικροβίων. 

2. Η στήλη οροφής να είναι νέας τεχνολογίας, από υλικά κατάλληλα ευσταθής κατασκευής 

για χειρουργείο και να εκτελεί όλες τις κινήσεις της μηχανικά.   

3. Να είναι εύχρηστη στο χειρισμό της, να αποτελείται από δύο οριζόντιους  βραχίονες, 

διαδρομής τουλάχιστον 600 + 600 mm, και  μήκους συνολικού τουλάχιστον 1200 mm για 

την κάλυψη όλων των επιθυμητών θέσεων περιμετρικά της χειρουργικής τράπεζα .  

4. Να δύναται να εκτελεί τουλάχιστον 330 μοίρες περιστροφή γύρω από τους  άξονες 

περιστροφής της, απαραίτητα, για τη λήψη όλων των επιθυμητών θέσεων .  

5. Όλες οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις και οι γραμμές αερίων να είναι εγκατεστημένες σε 

ξεχωριστούς χώρους εντός της κεφαλής για την προστασία τους από κάθε μορφής φθορά. 

Όλες οι οπές σε σημεία πρόσβασης για ενδεχόμενες επισκευές πρέπει να είναι απολύτως 

σφραγισμένες με πλαστικά καλύμματα. 

6. Να διαθέτει εύχρηστο σύστημα για ρύθμιση της αρχής και τέλους διαδρομής για τις 

περιστροφικές κινήσεις των κατακόρυφων αξόνων περιστροφής. (να αναφερθούν προς 

αξιολόγηση). 

7. Η κεφαλή – κονσόλα παροχών να είναι πολύπλευρη με τουλάχιστον τέσσερις (4) πλευρές 
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ωφέλιμες, για την τοποθέτηση των παροχών ( αερίων , ρευμάτων κλπ), να έχει την 

δυνατότητα περιστροφής τουλάχιστον 330 μοίρες . 

8. Το κάθετο ύψος της κεφαλής – κονσόλας παροχών να είναι τουλάχιστον 400 χιλιοστά. Να 

αναφερθεί προς αξιολόγηση, ο μέγιστος αριθμός παροχών που δύναται να δεχθεί η κεφαλή, 

για μελλοντικές αναβαθμίσεις.  

9. Να υπάρχει η δυνατότητα επί της κεφαλής να τοποθετηθεί μελλοντικά βραχίονας στήριξης 

επίπεδης οθόνης ( flat screen) .  

10. Να διαθέτει ράφι που το μέγιστο βάρος ανάρτησης επί του ραφιού (ωφέλιμο βάρος) , πρέπει να 

ξεπερνά τα 40 κιλά.  

11. Η κεφαλή – κονσόλα παροχών να διαθέτει παροχή ρεύματος και αερίων σε σημεία τέτοια 

που να είναι λειτουργικά και εύχρηστα. 

12. Για μεν τις ηλεκτρικές παροχές να διαθέτουν δύο (2) ξεχωριστά δίκτυα 220 V με 

ρευματολήπτες διαφορετικού χρώματος εύκολα προσβάσιμους από κάθε πλευρά (τέσσερα - 

6 - τεμάχια πράσινο, και τέσσερα - 6 - τεμάχια κόκκινο για γεννήτριες ) .  

13. Να διαθέτει ισοδυναμικές γειώσεις μηχανημάτων  εύκολα προσβασιμές από κάθε πλευρά ( 

να αναφερθεί ο αριθμός τους ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον αντίστοιχος με αυτόν των 

ηλεκτρικών παροχών ) .  

14. Να διαθέτουν κατάλληλα κατανεμημένες  τις  ακόλουθες λήψεις αερίων, οι οποίες θα πρέπει 

απαραιτήτως να είναι ιδίου τύπου με τις ήδη εγκατεστημένες στο Νοσοκομείο,  με αντίστοιχες 

ενδείξεις (πιεσόμετρα – μανόμετρα ) . 

14.1 Πεπιεσμένος αέρας οκτώ (8) ατμοσφαιρών τεμάχια δύο (2). 

14.2 Πεπιεσμένος αέρας πέντε (5) ατμοσφαιρών τεμάχια τρία (3 ). 

14.3 Κενό  τεμάχια τρία (3 ). 

14.4 Οξυγόνο Ο2 τεμάχια τρία (3 ). 

14.5 Πρωτοξείδιο Ν2Ο τεμάχια δύο (2).  

14.6 Απαγωγή αναισθησιολογικών αερίων  (scaveging) , τεμάχιο ένα (1) . 

15. Δυνατότητα αναβάθμισης της κεφαλής - κονσόλας παροχών με επιπλέον παροχές είτε 

ηλεκτρικές, είτε αερίων θεωρείται απαραίτητη ( με ποινή αποκλεισμού ). Να αναφερθεί ο 

μέγιστος αριθμός παροχών για αναβάθμιση ( προς αξιολόγηση ). 

16. Η κονσόλα – κεφαλή να διαθέτει διπλό σύστημα ράβδων, ικανό για ανάρτηση αντλιών έγχυσης.  

17. Να έχουν δυνατότητα επιπλέον προσθήκης ραφιών για τοποθέτηση monitor ή λοιπού  εξοπλισμού ( 

να αναφερθεί προς αξιολόγηση ). 
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18. Να έχουν δυνατότητα στήριξης επιπλέον μικροσυσκευών π.χ. αντλιών, monitor, διαθερμίας. 

19. Να διαθέτουν οπωσδήποτε  πρίζα τηλεφώνου, και πρίζα δικτύου .  

20. Να προσφερθούν προς επιλογή όλα τα επιπρόσθετα εξαρτήματα (ράφια, συρτάρια, αναρτήσεις) 

έτσι ώστε το Νοσοκομείο να κάνει επιλογή ανάλογα με το είδος των επεμβάσεων που θα 

υποστηρίξει η στήλη. 

21. Να φέρουν την κατάλληλη σήμανση (αναγραφή του είδους του αερίου  και χρωματισμούς 

σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα. 

22. Να αναφερθεί χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης. 

23. Να παραδοθούν στο Νοσοκομείο αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης, 

αναλυτικά σχέδια κατασκευής, λειτουργίας, συντήρησης και λίστες ανταλλακτικών στα Ελληνικά. 

24. Να γίνει εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού. 

25. Για το σύνολο της προσφερόμενης στήλης να κατατεθεί απαραιτήτως CE  και να υπάρχει 

πιστοποίηση κατά ΙSΟ τόσο για τον κατασκευαστής όσο και τον προμηθευτή (αντίστοιχα πιστοποιητικά 

να κατατεθούν). 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 16 

ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ 

 

1. Να είναι κατάλληλο για την τοποθέτηση 4 ακτινογραφιών 35 Χ 43 

2. Η επιφάνεια που εφάπτεται στον τοίχο να είναι μεταλλική λαμαρίνα με εποξική επίστρωση για 

αντιοξειδωτική προστασία. Να διαθέτει επίσης ειδικά μορφοποιημένες οπές για  εύκολη και 

ασφαλή ανάρτηση στον τοίχο με βίδες. 

3. Η επιφάνεια εξέτασης των ακτινογραφιων (film) να είναι κατασκευασμένη από χυτό ακρυλικό 

υλικό με πάχος 3 mm 

4. Η συγκράτηση των ακτινογραφιών γίνεται με τη βοήθεια χρωμιομένων κυλινδρίσκων υψηλής 

ποιότητας κατασκευής, διασφαλίζοντας έτσι την μακροχρόνια και σωστή λειτουργία του 

συστήματος. 

5. Να μπορεί να γίνεται εύκολα η αλλαγή των λαμπτήρων. 

6. Οι ωφέλιμες διαστάσεις του φωτεινού πεδίου να είναι 140 Χ 45 cm περίπου. 
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7. Να έχει χρωματική θερμοκρασία  > 6000° Κ. 

8. Να έχει ένταση φωτισμού 12.000 lux περίπου και δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού 

έως 50% με dimmer. 

9. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220V/50Hz. 

10. Οι εξωτερικές του διαστάσεις να είναι: 1700 Χ 120 Χ 600 mm περίπου. 

11. Να συνοδεύεται με τα απαραίτητα εξαρτήματα για στήριξη στον τοίχο. 

12. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς 

προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις 

συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν 

λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 17 

ΛΑΜΠΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ 

 

1. Η υπό προμήθεια συσκευή θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη, σύγχρονης 

οπωσδήποτε τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται. 

2. Η λάμπα αποστείρωσης χώρου να λειτουργεί με ρεύμα δικτύου πόλης 220V/50Hz μέσω εύκαμπτου 

τριπολικού καλωδίου σε απ ΄ευθείας σύνδεση με ρευματολήπτη τύπου «ΣΟΥΚΟ». Να αναφερθεί η 

κατανάλωση προς αξιολόγηση η οποία να μην είναι μεγαλύτερη από 150 W. 

3. Η Λάμπα Αποστείρωσης να επιτρέπει την αποστείρωση του μικροβιακού φορτίου στον αέρα 

παρουσία προσώπων. Η συνοχή της επεξεργασίας να επιτρέπει τη μέγιστη κατάσταση της υγιεινής. 

4. Να είναι επιτοίχια και να συμπεριλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την τοποθέτηση της. 

Να αναφερθούν οι διαστάσεις προς αξιολόγηση. 

5. Να έχει περιοχή επιφάνειας κάλυψης προς αποστείρωση μεγαλύτερη από 25 τετραγωνικά μέτρα και 

όγκο περιβάλλοντα χώρου τουλάχιστον 60 – 80 m3. 

6. Να διαθέτει λάμπα UV με χρόνο ζωής μεγαλύτερο από 4.000 ώρες. Να αναφερθεί ο τύπος και τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά. 
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7. Να διαθέτει ισχυρό και αθόρυβο ανεμιστήρα με αναρροφητική ικανότητα τουλάχιστον 140 m3/h. 

8. Ο βαθμός αποστείρωσης C.M.T. να είναι 99%. 

9. Να αναφερθούν τα επιπλέον των απαιτούμενων προδιαγραφών τεχνικά χαρακτηρίστηκα για να 

αξιολογηθούν. 

10. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας (Operation Manual) 

στα ελληνικά και το Εγχειρίδιο Συντήρησης (Service Manual, part list) του κατασκευαστή. 

11. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς προμήθεια 

είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά 

περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικά 

εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά θα είναι 

πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 18 

ΛΕΚΑΝΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

 

1. Τροχήλατο και λεκάνη να είναι INOX 18/8. 

2. Το τροχήλατο να διαθέτει πέντε διπλούς τροχούς εκ των οποίων οι δύο να έχουν φρένο και να 

καταλήγει σε στεφάνι όπου θα προσαρμόζεται η λεκάνη. 

3. Το στατώ να έχει ύψος περίπου 80 cm. 

4. Η λεκάνη να είναι ανοξείδωτη χάλυβα χωρητικότητας 5 λίτρων περίπου με πεπλατυσμένο χείλος 

για να συγκρατείται στο δακτύλιο του στατώ, διαμέτρου 300 mm περίπου και να αποσπάται για 

πλύσιμο. 

5. Να είναι αντοχής στα απολυμαντικά υγρά. 

6. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς 

προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις 

συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν 

λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 19 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΗ «ΒΟΟΜ» 

 

1. Να είναι τελευταίας τεχνολογίας, κατάλληλη για γυναικολογικές εξετάσεις και τοκετούς. Να είναι 

βαριάς κατασκευής και να  εδράζεται σταθερά στο έδαφος. 

2. Το μήκος του μαζί με την επέκταση του τμήματος των ποδιών να είναι 190cm  και το πλάτος τα 

60 cm περίπου. 

3. Η κλίνη να δέχεται ασθενείς τουλάχιστον 180 κιλά. 

4. Η επιφάνεια κατάκλισης (να αναφερθεί το πάχος προς αξιολόγηση)  να καλύπτεται από δερματίνη 

ειδικής κατασκευής που να αντέχει στα χημικά καθαριστικά και απολυμαντικά, υποαλλεργική και 

να εξασφαλίζει άνετη και ασφαλή στήριξη του ασθενή (να αναφερθούν και να αποδεικνύονται όλα 

τα χαρακτηριστικά των υλικών της επιφάνειας και του σκελετού προς αξιολόγηση). 

5. Τα υλικό της επιφάνειας να επιτρέπει απλό και γρήγορο καθαρισμό και να επιδέχεται τις πλέον 

σύγχρονες μεθόδους απολύμανσης. 

6. Η επιφάνεια στήριξης της ασθενούς να διαιρείται σε τμήμα πλάτης, τμήμα λεκάνης και τμήμα 

ποδιών να έχει τη δυνατότητα να αποχωρίζεται και να επανασυνδέεται κατά βούληση και να 

διασφαλίζει άνετη τοποθέτηση της ασθενούς και τη μέγιστη ελευθερία κινήσεων. 

7. Να διαθέτει χαλύβδινο μεταλλικό σκελετό μεγάλης αντοχής και κάλυμμα του σκελετού σύγχρονης 

αισθητικής σχεδίασης. 

8. Να είναι ηλεκτρικής λειτουργίας και να  εκτελεί τις παρακάτω κινήσεις ηλεκτρικά: 

-Ρύθμιση ύψους από 60 έως 90 cm περίπου . 

-Κίνηση τμήματος πλάτης τουλάχιστο 0 ως 50º  

-Κίνηση τμήματος λεκάνης τουλάχιστο 0 ως 20º  

9. Οι ρυθμίσεις να πραγματοποιούνται μέσω ποδοδιακόπτη που να βρίσκεται ει δυνατόν σε 

λειτουργικό σημείο της βάσης του ή ενσύρματου χειριστηρίου.  Ένα από τα παραπάνω να  

περιλαμβάνεται οπωσδήποτε  στην προσφορά. 

10. Να φέρει προσθαφαιρούμενη ανοξείδωτη λεκάνη περισυλλογής υγρών.  

11. Στο πίσω μέρος της πλάτης να φέρει υποδοχή για ρολό χαρτιού.  
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12. Να έχει την δυνατότητα οριζοντιοποίησης της επιφάνειάς της, όταν η εξέταση το απαιτεί. 

13. Να διαθέτει μνήμη για τρεις τουλάχιστον προεπιλεγμένες θέσεις. 

14.  Να συνοδεύεται από τα παρακάτω εξαρτήματα: 

 Ζεύγος στηρίγματα ποδιών τύπου Goepel ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος με τους αντίστοιχους 

σφιγκτήρες προσαρμογή   τους .  

 Σύστημα των στηριγμάτων των ποδών (foot rests). 

 Eπέκταση του τμήματος των ποδιών 

 Ένα ζεύγος χειρολαβές για την στήριξη  του ασθενή. 

 Ζώνη πρόσδεσης. 

15. Να προσφερθούν προς επιλογή όλα τα εξαρτήματα που μπορούν να συνοδεύσουν την κλίνη. 

16.  Να αναφερθούν πιθανά περαιτέρω πλεονεκτήματα. 

17. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας (Operation Manual) 

στα ελληνικά και το Εγχειρίδιο Συντήρησης (Service Manual, part list) του κατασκευαστή. 

18. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς 

προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις 

συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν 

λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 20 

ΚΛΙΝΗ ΤΟΚΕΤΟΥ 

 

1. Να είναι τελευταίας τεχνολογίας, κατάλληλη για γυναικολογικές εξετάσεις και τοκετούς. Να είναι 

βαριάς κατασκευής, τροχήλατη με ισχυρό σύστημα σταθεροποίησης. 

2. Η κλίνη  να είναι 3 τμημάτων, πλήρης με ειδικό στρώμα 3 τμημάτων με  κάλυμμα. 

3. Να διαθέτει ενσωματωμένο πτυσσόμενο τμήμα ποδιών που να γλιστρά και να αποθηκεύεται 

εύκολα και γρήγορα κάτω από την επιφάνεια της κλίνης και να επανέρχεται στη θέση του με τον 

ίδιο τρόπο .  
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4. Η κλίνη  να είναι ηλεκτροκίνητη. Οι κινήσεις της πλάτης, και της αυξομείωσης του ύψους να 

γίνονται ηλεκτρικά. 

5. Να διαθέτει τηλεχειριστήριο από το οποίο να εκτελούνται όλες οι ηλεκτροκίνητες κινήσεις της 

κλίνης. Η θέση του χειριστηρίου να εξασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση από τον ασθενή αλλά και 

το νοσηλευτικό προσωπικό.  

6. Να διαθέτει σύστημα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας με ενσωματωμένο φορτιστή. 

7. Να διαθέτει αμφίπλευρο σύστημα επείγουσας κίνησης CPR 

8. Να παίρνει θέση Trendelenburg . 

9. Να διαθέτει 4 τροχούς, εκ των οποίων ο ένας κατευθυντήριος, διαμέτρου περίπου 15 εκ., με 

κεντρικό σύστημα πέδησης. 

10. Να διαθέτει ρυθμιζόμενα προστατευτικά πλαϊνά.  

11. Να διαθέτει στρώμα διαστάσεων περίπου 200 x 85 εκ με εξωτερικό κάλυμμα. Να αναφερθούν όλα 

τα χαρακτηρίστηκα του στρώματος το οποίο να διαθέτει CE .   

12. Ρύθμιση ύψους περίπου 55 -100 εκ. 

13. Ρύθμιση πλάτης από την οριζόντια θέση, 60° τουλάχιστον. 

14. Να διαθέτει 2 υποδοχές για στατό ορών. 

15. Να φέρει ενιαία μετώπη κεφαλής από μη αναφλέξιμο υλικό εύκολα προσθαφαιρούμενη με 

ενσωματωμένες χειρολαβές μεταφοράς. 

16. Θα αξιολογηθεί θετικά να διαθέτει φώτα νυκτός. 

17. Να διαθέτει τα ακόλουθα εξαρτήματα: 

 Ρυθμιζόμενα στηρίγματα ποδιών. 

 Ένα στατό ορών, με τουλάχιστον 2 άγκιστρα. 

 Προσθαφαιρούμενη λεκάνη περισυλλογής υγρών. 

 Λαβές οδυνών 

18. Να επιδέχεται βάρος τουλάχιστον 180 kg. 

19. Να προσφερθεί ξεχωριστά στην οικονομική προσφορά προς επιλογή πλήρης σειρά εξαρτημάτων.  
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20. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας (Operation Manual) 

στα ελληνικά και το Εγχειρίδιο Συντήρησης (Service Manual, part list) του κατασκευαστή πλήρες. 

Να παραδοθεί αν υπάρχει οποιοσδήποτε κωδικός πρόσβασης στα μενού με το μηχάνημα. 

21. Να αναφερθούν τα επιπλέον των απαιτούμενων προδιαγραφών τεχνικά χαρακτηριστικά για να 

αξιολογηθούν. 

22. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς 

προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις 

συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν 

λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 21 

ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ  

 

1. Το υπό προμήθεια σύστημα σκιαλυτικής  λυχνίας θα πρέπει να είναι καινούργιο, της πλέον 

σύγχρονης τεχνολογίας, αμεταχείριστο, άριστης ποιότητος και κατασκευασμένο σύμφωνα με τα 

Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. 

2. Η γεωμετρική διάταξη του όλου συστήματος να προσδίδει σαφή διαχωρισμό φωτιζόμενου και μη 

πεδίου, αποτελεσματική απαλοιφή σκιών παρεμβαλλόμενων αντικειμένων και πλούσιο φωτισμό 

στο βάθος τομής χωρίς κροσσούς συμβολής. 

3. Να δοθούν στοιχεία που αφορούν στην σκιαλυτικότητα του προβολέα ( Εναπομένων φωτισμός με 

μία μάσκα, με μία μάσκα και ένα σωλήνα και με δύο μάσκες και ένα σωλήνα). 

4. Να στερεώνεται στην οροφή ομοαξονικά και να μπορεί να κινείται περιμετρικά, πάνω-κάτω και 

να παίρνει οποιαδήποτε θέση και κλίση, με μεγάλη περιοχή ύψους εστίασης. 

5. Για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις νηματικής ροής του αέρα (laminar flow) να  φέρει 

κατάλληλο σχεδιασμό και περιορισμένη επιφάνεια ώστε να αποτρέπει την θέρμανση της κεφαλής 

του και  να δίνει άριστες ιδιότητες κατακόρυφου αερισμού και απαγωγής της θερμότητας προς την 

οροφή. 

6. Να περιγραφεί το βάθος πεδίου εργασίας όπως αυτό περιγράφεται στο IEC δηλαδή Depth of 

Ilumination L1+L2 μεγαλύτερο του 100 cm. 
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7. Οι μετακινήσεις του προβολέα να επιτυγχάνονται με εύκολο τρόπο και η ακινητοποίησή του να 

είναι σταθερή στο επιθυμητό σημείο, με πλήρη αυτονομία και σταθερότητα, χωρίς κραδασμούς, 

θορύβους και φθορές. 

8. Να λαμβάνει οποιαδήποτε επιθυμητή θέση, αυτομάτως σταθεροποιούμενη σε αυτή, χωρίς 

αντίβαρα και να διαθέτει καρντανικό σύστημα σταθεροποίησης στην επιλεγμένη θέση 

τοποθέτησης, χωρίς να χρειάζεται διαδικασία σύσφιγξης και φρένα. 

9. Όλες οι κινήσεις ναι γίνονται εύκολα μέσω χειρολαβής στο κέντρο, η οποία να αποσπάται και να 

μπορεί να αποστειρώνεται σε κοινούς κλιβάνους. Να υπάρχει δυνατότητα μετακίνηση του και από 

χειρολαβές, οι οποίες θα βρίσκονται στην περιφέρεια του προβολέα εκτός χειρουργικού πεδίου. 

10. Ο φωτισμός να αποδίδεται από πολυχρωματικές ή μονοχρωματικές λυχνίες LED με διάρκεια ζωής 

30.000 ώρες τουλάχιστον. Να αναφερθεί ο αριθμός των LED. 

11. Να γίνει αναλυτική περιγραφή του συστήματος παραγωγής δέσμης φωτός στη σκιαλυτική λυχνία 

προς αξιολόγηση. 

12. Οι λυχνίες να αλλάζονται εξαιρετικά εύκολα από τον χρήστη. 

13. Η χρωματική θερμοκρασία του φωτισμού να είναι περίπου 4.500Κ σε απόσταση 1m. Να 

παρέχεται δυνατότητα αλλαγής της χρωματικής θερμοκρασίας σε διάφορες τιμές μέσο 

χειριστηρίου. 

14. Η μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς φωτός στον προβολέα να είναι 140.000 Lυx τουλάχιστον, στο 1 m. 

15. Να διαθέτει επιπλέον  εύχρηστο ηλεκτρονικό χειριστήριο αφής, προσαρμοσμένο σε κάθε 

προβολέα, το οποίο να φέρει κατάλληλα ρυθμιστικά κομβία ON-OFF, ρύθμιση  έντασης 

φωτεινότητας και όλων των μεταβαλλόμενων παραμέτρων. 

16. Η μεταβολή της διαμέτρου του φωτιζόμενου πεδίου να επιτυγχάνεται και από προσθαφαιρούμενη, 

ανθεκτικής κατασκευής χειρολαβή με δυνατότητα αποστείρωσης. 

17. Το φωτιζόμενο πεδίο του προβολέα να μεταβάλλεται κατά βούληση από 20 έως 30 cm 

τουλάχιστον. 

18. Ο δείκτης Χρωματικής απόδοσης (Ra) να είναι σύμφωνος με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. 

Μεγαλύτερη τιμή από αυτά θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα.  

19. Ο προβολέας να αποδίδει θερμική επιβάρυνση στην περιοχή της κεφαλής του χειρουργού όχι 

μεγαλύτερη από 1 °C. Να αποτρέπεται η ανάπτυξη υπέρυθρης ακτινοβολίας.  

20. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση  η συνολική εκπεμπόμενη ακτινοβολία (Ee:W/m
2)

 καθώς και ο 

λόγος της (Ee  / Ec) προς μέγιστη φωτεινή ροή (Ec) 
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21. Τάση 22OV/5OHz μετασχηματιζόμενη. Να δύναται: α) να υποδεχθεί επιπλέον βραχίονα για 

δορυφόρο ή βάση ιατρικών μηχανημάτων. β)δυνατότητα  ενσωμάτωσης  συστήματος για video 

camera επί του προβολέα και γ) πρόβλεψη  τροφοδοσίας με δευτερεύουσα πηγή ενέργειας 

(Emergency power). Να προσφερθούν  προς επιλογή. 

22. Πέραν των παραπάνω, να αναφερθούν και να τεκμηριωθούν όλες οι λοιπές δυνατότητες του 

προσφερόμενου συστήματος ή των μερών αυτού, προκειμένου να αξιολογηθούν. 

23. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με αντίστοιχες παραπομπές σε πρωτότυπα φυλλάδια του 

κατασκευαστικού οίκου.  

24. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας (Operation Manual) 

στα ελληνικά και το Εγχειρίδιο Συντήρησης (Service Manual, part list) του κατασκευαστή. 

25. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς 

προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις 

συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν 

λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 22 

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ 

 

1. Η τράπεζα ανάνηψης να είναι τελευταίας τεχνολογίας και να πληροί τους διεθνείς και 

ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλούς λειτουργίας και υγιεινής. 

2. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με μικροεπεξεργαστές και να είναι ειδικά κατασκευασμένη για: 

την περίθαλψη, ανάνηψη(με χορήγηση Ο2) και σταθεροποίηση τελειόμηνων και πρόωρων 

νεογνών, καθώς και για μικροχειρουργικές επεμβάσεις νεογνών, καθετηριασμούς, 

ακτινογραφήσεις χωρίς απώλεια θερμότητας, φωτοθεραπεία, αφαιμαξομεταγγίσεις, αναρρόφηση 

υγρών κ.λ.π. 

3. Να είναι τροχήλατη συμπαγούς και στέρεας κατασκευής και να διαθέτει αντιστατικούς τροχούς με 

φρένα. Να φέρει ερμάρια για την αποθήκευση υλικών. 

4. Η κλίνη του νεογνού να μπορεί να ανεβαίνει ή να κατεβαίνει καθ’ ύψος ηλεκτροκίνητα. Να 
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αναφερθεί το ύψος προς αξιολόγηση. Επίσης, η κλίνη του νεογνού να μπορεί να έχει κλίση +/-12 

μοίρες κλήσης περίπου, με ομαλή κίνηση . 

5. Να έχει ειδικά ράφια για την τοποθέτηση monitor, αναπνευστήρων και εργαλείων ειδικών 

διαστάσεων. 

6. Να περιβάλλεται από διαφανή προστατευτικά τοιχώματα τα οποία θα είναι εύχρηστα και ασφαλή, 

που θα αναδιπλώνονται η θα αφαιρούνται για την εύκολη πρόσβαση στο νεογνό. 

7. Να διαθέτει θερμαντική κεφαλή με δυνατότητα περιστροφής ώστε να γίνονται ανεμπόδιστα 

διάφορες εργασίες επάνω από το νεογνό.  

8. Να περιλαμβάνει: Λάμπες φωτοθεραπείας, Λάμπες θέρμανσης, Λάμπες φωτισμού, Φως νυκτός 

κλπ (να περιγραφεί για αξιολόγηση). 

9. Να είναι εξοπλισμένη με ειδικό άνετο και ακτινοδιαπερατό στρωματάκι και συρτάρι κάτωθεν της 

κλίνης για τοποθέτηση ακτινογραφικής πλάκας, που να επιτρέπει την λήψη ακτινογραφιών στο 

νεογνό εντός της κλίνης. 

10. Να διαθέτει ισχυρό φωτιστικό σώμα για τον φωτισμό του νεογνού κατά την διάρκεια των 

χειρισμών (να περιγραφεί για αξιολόγηση). 

11. Να διαθέτει ρυθμίσεις για χειροκίνητο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας (Manual Mode) και για 

επιθυμητή θερμοκρασία του νεογνού. 

12. Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις επιθυμητής και πραγματικής θερμοκρασίας δέρματος του νεογνού. 

13. Να διαθέτει ψηφιακό χρονόμετρο με ηχητικούς τόνους για την εκτίμηση Apgar του νεογνού. 

14. Να διαθέτει  στατώ ορού. 

15. Να διαθέτει τους ακόλουθους οπτικοαουστικούς συναγερμούς : 

α)υψηλότερη-χαμηλότερη θερμοκρασία νεογνού απ' την επιθυμητή  

β)υψηλή θερμοκρασία νεογνού 

γ)βλάβη / αποσύνδεση του αισθητήρα δέρματος 

δ)βλάβη του συστήματος 

ε) διακοπή ρεύματος 

στ) Θερμοκρασία αέρα υψηλότερη/χαμηλότερη από την επιθυμητή ±1,0 
0
C. 

ζ) Θερμοκρασία αέρα πολύ υψηλή( >39
0
C). 

16. Να διαθέτει σύστημα ανάνηψης του νεογνού με μίκτη Ο2 / αέρα, με μανόμετρο για την ρύθμιση 

της επιθυμητής συγκέντρωσης του Ο2. Η μίξη αέρα να μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά ή 

χειροκίνητα. 
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17. Η κλίνη ανάνηψης να διαθέτει ενσωματωμένη αναρρόφηση, με δυνατότητα ρύθμισης και ένδειξης 

της αναρροφητικής πίεσης από 0-150mmHg και κάνιστρο συλλογής εκριμμάτων τουλάχιστον 

500ml . Επίσης να διαθέτει ροόμετρο με εύρος ρύθμισης ροής από 0-15L/min. Τέλος να διαθέτει 

μεικτή, με εύρος ρύθμισης της συγκέντρωσης οξυγόνου από 21 %-100% και ενσωματωμένη 

συσκευή ανάνηψη με δυνατότητα παροχής του επιθυμητού FiO2 με ελεγχόμενη πίεση και ΡΕΕΡ. 

18. Να φέρει ενσωματωμένο σύστημα αυτόματου ζυγού νεογνών. 

19. Να φέρει όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς και συστήματα ασφάλειας, για προστασία του 

χρήστη και του ασθενή, είτε από περίπτωση βλάβης είτε από λάθος χειρισμό. Να διαθέτει alarms. 

20. Η ύπαρξη αυτοδιαγνωστικού προγράμματος, βλαβών και λαθών, θα ληφθεί σοβαρά υπ' όψιν κατά 

την αξιολόγηση. 

21. Τα κινητά μέρη της ανοικτής θερμοκοιτίδας να αποσυνδέονται εύκολα για καθαρισμό και χωρίς 

χρήση εργαλείων. 

22. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με παροχές ιατρικών αερίων (οξυγόνο, κενό κλπ.). Να περιλαμβάνει 

όλα τα εξαρτήματα( σωλήνες, ρουξούνια κλπ). 

23. Να λειτουργεί με τάση δικτύου πόλης, 220 VAC/50 Hz. 

24. Να αναφερθούν οι επιπλέον δυνατότητες για να αξιολογηθούν. 

25. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας (Operation Manual) 

στα ελληνικά, το Εγχειρίδιο Συντήρησης (Service Manual, part list) του κατασκευαστή και όλους 

τους κωδικούς πρόσβασης σε όλα τα μενού. 

26. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς 

προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις 

συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν 

λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 23 

ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΣ 

1. Η υπό προμήθεια συσκευή θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη, σύγχρονης 

οπωσδήποτε τεχνολογίας  (να αναφερθεί το πρώτο έτος κυκλοφορίας) και να περιλαμβάνει όλες 

τις συσκευές ή εξαρτήματα που απαιτούνται για την διενέργεια πλήρους αντίστοιχης εξέτασης. 
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2. Ο καρδιοτοκογράφος να πληροί τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλούς λειτουργίας και υγιεινής. 

3. Να είναι μικρού βάρους και διαστάσεων για εύκολη μεταφορά, ανθεκτικής κατασκευής με 

δυνατότητα εύκολου καθαρισμού και να είναι εργονομικός και εύκολος στη χρήση του. 

4. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220 V/50 Hz , με ρευματολήπτη τύπου «σούκο».  

5. Να φέρει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία και αυτόματο σύστημα φόρτισης (AUTO 

CHARGE). Να λειτουργεί, κατ’ επιθυμία του χειριστή, είτε με σύνδεση στο δίκτυο 220V/50 Hz 

είτε με χρήση αποκλειστικά της  ενσωματωμένης μπαταρίας. Επίσης να διαθέτει ένδειξη 

κατάστασης μπαταρίας και ένδειξη φόρτισης 

6. Να είναι κατάλληλος για τη μέτρηση του καρδιακού παλμού του εμβρύου, της κινητικότητας του 

εμβρύου, τη δραστηριότητας της μήτρας, καθώς και για την παρακολούθηση της κύησης διδύμων 

7. Να έχει την δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης και καταγραφής των κινήσεων του εμβρύου, για 

τον έλεγχο της κινητικότητας του εμβρύου. 

8. Να παρέχει δυνατότητα λήψης άμεσου καρδιογραφήματος του εμβρύου και της πίεσης 

ενδομήτρια.  

9. Να διαθέτει 2 κεφαλές υπερήχων, για γρήγορο και εύκολο εντοπισμό των δίδυμων εμβρύων. Να 

απαιτούνται όσο το δυνατόν λιγότερες μετακινήσεις των κεφαλών για εντοπισμό των σφίξεων των 

εμβρύων κατά την μετατόπισή τους. 

10. Να διαθέτει παρακολούθηση της δραστηριότητας της μήτρας μέσω τοκοδυναμομέτρου ( TOCO). 

Να διαθέτει επίσης δυνατότητα ‘TOCO ZERO’ (μηδενισμός της μέτρησης τοκοδυνομετρίας). 

11. Οι κεφαλές να είναι υψηλών προδιαγραφών αντοχής, καθώς επίσης να είναι αδιάβροχοι. Να είναι 

δυνατός ο εύκολος οπτικός διαχωρισμός (χρωματική κωδικοποίηση) και η αντιστοίχηση τους με 

τις ενδείξεις της οθόνης. Να αναφερθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους για να αξιολογηθούν 

ανάλογα. Θα εκτιμηθεί η αυτόματη αναγνώριση των μορφοτροπέων από τη συσκευή. 

12. Να διαθέτει μορφομετατροπέα που με την χρήση χαμηλής συχνότητας ηχητικών δονήσεων, να 

ερεθίζει το έμβρυο με αποτέλεσμα την βελτίωση των αποτελεσμάτων του NST. (Fetal Acoustic  

Stimulator). 

13. Να έχει την δυνατότητα καταγραφής καρδιακών παλμών από 30 - 250 καρδιακούς παλμούς το 

λεπτό περίπου. 

14. Να διαθέτει ρύθμιση της έντασης του ήχου του καρδιακού ρυθμού. 

15. Να διαθέτει σύστημα απόρριψης παρασίτων. 
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16. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη 5’’ τουλάχιστον για την απεικόνιση της δραστηριότητας της μήτρας 

και του  καρδιακού ρυθμού τού εμβρύου και της μητέρας, της ώρας, της ημερομηνίας, μηνυμάτων 

κ.λ.π. 

17. Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμογραφικό καταγραφικό για την εκτύπωση σε  διαβαθμισμένο 

χαρτί καρδιοτοκογραφήματος των κυματομορφών του καρδιακού  ρυθμού και της δραστηριότητας 

της μήτρας. Να έχει τουλάχιστον τρεις διαφορετικές ταχύτητες καταγραφής. Να τυπώνει την ώρα,  

ημερομηνία, ταχύτητα καταγραφής, τρόπο παρακολούθησης, σημειωτή συμβάντων,  κ.λ.π. 

18. Κατά την παρακολούθηση των διδύμων να είναι δυνατή η καταγραφή των σφύξεων των εμβρύων 

σε διαφορετικές κλίμακες στο καταγραφικό χαρτί για την αξιόπιστη διάκρισή τους. 

19. Να διαθέτει μνήμη δεδομένων ώστε σε περίπτωση εξάντλησης του καταγραφικού χαρτιού να 

υπάρχει δυνατότητα  μελλοντικής εκτύπωσης. 

20. Να έχει ειδικό σύστημα συναγερμών για εντοπισμό βραδυκαρδίας και ταχυκαρδίας, διακυμάνσεις 

καρδιακού ρυθμού εμβρύου, κ.λ.π. Να διαθέτει όρια συναγερμού για τις παραμέτρους μέτρησης 

του εμβρύου και της μητέρας. Να αναφερθούν οι παράμετροι προς αξιολόγηση. 

21. Να διαθέτει αυτοέλεγχο καλής λειτουργίας (self test), σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών που να 

υποδεικνύονται με μηνύματα λάθους (error codes), τέλους χαρτιού κ.λ.π. 

22. Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να έχει την δυνατότητα 

εκτύπωσης αντιγράφων (από την μνήμη). 

23.  Να διαθέτει μέτρηση αναίμακτης πίεσης και του κορεσμού οξυγόνου της μητέρας.  

24. Να είναι έτοιμος για πλήρη λειτουργία. Να προσφερθεί μαζί με όλα τα διατιθέμενα παρελκόμενα 

(κεφαλές, καλώδια, κλπ.) για την άμεση χρησιμοποίηση του. Να αναφερθούν απαραίτητα προς 

αξιολόγηση, όλα τα διατιθέμενα παρελκόμενα. 

25. Να συνοδεύεται οπωσδήποτε με κατάλληλο τροχήλατο τραπεζίδιο, να περιγραφεί. 

26. Να αναφερθούν τα επιπλέον των απαιτούμενων προδιαγραφών τεχνικά χαρακτηρίστηκα για να 

αξιολογηθούν. 

27. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας (Operation Manual) 

στα ελληνικά, το Εγχειρίδιο Συντήρησης (Service Manual, part list) του κατασκευαστή και όλους 

τους κωδικούς πρόσβασης σε όλα τα μενού. 

28. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς 

προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις 
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συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν 

λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 24 

DOPPLER ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΛΜΩΝ ΕΜΒΡΥΟΥ 

 

1. Η υπό προμήθεια συσκευή θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη, σύγχρονης 

οπωσδήποτε τεχνολογίας  ( να αναφερθεί το πρώτο έτος κυκλοφορίας ) και να περιλαμβάνει όλες 

τις συσκευές ή εξαρτήματα που απαιτούνται για την διενέργεια πλήρους αντίστοιχης εξέτασης. 

2. Να είναι επιτραπέζια συσκευή μικρού όγκου και βάρους και να φέρει βάση στήριξης της κεφαλής. 

3. Να λειτουργεί μέσω ενσωματωμένης στην συσκευή επαναφορτιζόμενης μπαταρίας. 

4. Να είναι κατάλληλη για την πιστή  παρακολούθηση των παλμών του εμβρύου. 

5. Να διαθέτει μεγάλη ευαισθησία και αξιόπιστο ήχο για να διαπιστώνει τους παλμούς από πολύ 

νωρίς, με  την έναρξη της κύησης. 

6. Να διαθέτει ηχητική έξοδο υψηλής ποιότητας με διπλά ηχεία και έλεγχο της έντασης. 

7. Να έχει τη δυνατότητα να δέχεται στερεοφωνικά ακουστικά για την καλύτερη απόδοση όταν 

υπάρχουν θόρυβοι στο περιβάλλον. 

8. Να φέρει PROBE με φαρδιά επιφάνεια επαφής συχνότητας 2 – 2,5 ΜΗz περίπου το οποίο να είναι 

αποσπώμενο στην συσκευή και να έχει αρκετού μήκους καλώδιο. Θα αξιολογηθεί θετικά αν 

διαθέτει ασύρματη κεφαλή. 

9. Να διαθέτει οθόνη ενδείξεων: 

 Καρδιακού ρυθμού 

 Συχνότητας 

 Λάθους 

 Ποιότητας σήματος  

 Επίπεδο μπαταρίας 

10. Η ακρίβεια του καρδιακού ρυθμού +/- 3 BPM με εύρος 50 -220 BPM περίπου. 

11. Να μπορεί να λειτουργήσει με σειρά κεφαλών: 

 Κεφαλή γυναικολογικής χρήσης 



142 

 

           
                                                                              Ευρωπαϊκή Ένωση 

                                                                                                                                      Ευρωπαϊκό Ταμείο    
                                                                                                                                Περιφερειακής Ανάπτυξης     

 

 Κεφαλές για αγγεία (4,5 και 8 MHz) 

12. Να αναφερθούν τα επιπλέον των απαιτούμενων προδιαγραφών τεχνικά χαρακτηρίστηκα για να 

αξιολογηθούν. 

13. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας (Operation Manual) 

στα ελληνικά και το Εγχειρίδιο Συντήρησης (Service Manual, part list) του κατασκευαστή. 

14. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς 

προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις 

συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν 

λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 25 

ΘΗΛΑΣΤΡΟ 

 

1. Η υπό προμήθεια συσκευή θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη, σύγχρονης 

οπωσδήποτε τεχνολογίας  ( να αναφερθεί το πρώτο έτος κυκλοφορίας ) και να περιλαμβάνει όλες 

τις συσκευές ή εξαρτήματα που απαιτούνται για την διενέργεια πλήρους αντίστοιχης εξέτασης. 

2. Να αποτελείται από την ηλεκτρική αντλία αποσυμφόρησης στήθους μονής και διπλής άντλησης 

και το χειροκίνητο θήλαστρο. 

3. Να αναφερθούν τα επιπλέον των απαιτούμενων προδιαγραφών τεχνικά χαρακτηρίστηκα για να 

αξιολογηθούν. 

4. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας (Operation Manual) 

στα ελληνικά και το Εγχειρίδιο Συντήρησης (Service Manual, part list) του κατασκευαστή. 

5. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς 

προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις 

συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν 

λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 26 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΡΥΟΠΗΞΙΑΣ 

 

1. Το υπό προμήθεια είδος θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, άριστης αντοχής και 

κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. 

2. Κρυοπηξία  κατάλληλη για Μαιευτική χρήση. 

3. Να είναι εύκολη στην μετακίνηση, να είναι ελαφριά και να έχει εργονομικό σχεδιασμό. 

4. Να μπορεί να γίνεται η αντικατάσταση των τίπς κρυοπηξίας κατά την διάρκεια της επέμβασης 

χωρίς εξαέρωση. 

5. Για την ασφάλεια της κρυοπηξίας να διαθέτει μονωμένο αισθητήρα. 

6. Να πραγματοποιεί αξιόπιστη μη ηλεκτρική λειτουργία. 

7. Να διαθέτει σύστημα αποθήκευσης των άκρων της κρυοπηξίας και έξοδο σύνδεσης για απαγωγέα 

αερίων, ώστε να εξάγει τα αέρια από το δωμάτιο θεραπείας. Να συνδέεται με τον απαγωγέα 

αερίων του Νοσοκομείου. 

8. Να διαθέτη συσκευή απελευθέρωσης πίεσης. 

9. Να γίνεται γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση σφίγγοντας απλώς τη στρόφιγγα με το χέρι.  

10. Να πραγματοποιεί χρωματική κωδικοποίηση στο μανόμετρο ένδειξης πίεσης της φιάλης στην 

κρυοπηξία. 

11. Να διαθέτει σχεδιασμό compact για αποθήκευση των διάφορων εξαρτημάτων της κρυοπηξίας. 

12. Να συμπαραδίδεται με:  

 Πλήρες σύστημα κρυοπηξίας. 

 Φιάλη CΟ2  η αζώτου 

 Τροχήλατη βάση  

 Υποδοχή για στήριξη της λαβής. 

 Όλα τα άκρα (tips) για Μαιευτική χρήση. Να αναφερθούν και να περιγραφούν 

αναλυτικά.  

13. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας (Operation Manual) 

στα ελληνικά και το Εγχειρίδιο Συντήρησης (Service Manual, part list) του κατασκευαστή. 
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14. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς 

προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις 

συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν 

λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 27 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 12 ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

 

1. Η υπό προμήθεια συσκευή θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη, σύγχρονης 

οπωσδήποτε τεχνολογίας ( να αναφερθεί το πρώτο έτος κυκλοφορίας ) και να περιλαμβάνει όλες 

τις συσκευές ή εξαρτήματα που απαιτούνται για την διενέργεια πλήρους αντίστοιχης εξέτασης. 

2. Να είναι κατά το δυνατόν μικρού βάρους και εύκολος στην μεταφορά του. 

3. Να φέρει ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και αυτόματο σύστημα φόρτισης (AUTO 

CHARGE). Να λειτουργεί, κατ’ επιθυμία του χειριστή, είτε με σύνδεση στο δίκτυο 220V/50 Hz 

είτε με χρήση αποκλειστικά των ενσωματωμένων μπαταριών. 

4. Να διαθέτει ένδειξη κατάστασης μπαταρίας και ένδειξη φόρτισης. Να διαθέτει αυτονομία 

λειτουργίας με μπαταρία για 30 τουλάχιστον πλήρη ηλεκτροκαρδιογραφήματα η 30 λεπτά 

συνεχούς καταγραφής. 

5. Να διαθέτει οθόνη LCD, τουλάχιστον 5,5", υψηλής ανάλυσης για την εμφάνιση και των  δώδεκα 

απαγωγών. Να   έχει   τη δυνατότητα προεπισκόπησης (print preview) του ΗΚΓ πριν από την 

εκτύπωση. Στην  οθόνη  επίσης να  απεικονίζονται μηνύματα  για τη λειτουργία του 

ηλεκτροκαρδιογράφου (ώρα, ημερομηνία, τύπος λειτουργίας, ταχύτητα, εφαρμοζόμενα φίλτρα, 

μηνύματα σφάλματος, ο καρδιακός ρυθμός, κτλ.). 

6. Να απεικονίζει τον αριθμό των σφίξεων με όρια από 30 έως 250 BPM περίπου. 

7. Να διαθέτει αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για την εισαγωγή στοιχείων του ασθενούς, καθώς 

επίσης και ειδικά πλήκτρα για τον χειρισμό του καρδιογράφου. Θα αξιολογηθεί θετικά ο 

καρδιογράφος να είναι αδιάβροχος. 
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8. Να φέρει ενσωματωμένο εκτυπωτή θερμικού τύπου υψηλής  διακριτικότητας  (Digital  Array  

Printer) με δυνατότητα εκτύπωσης πλήρους ηλεκτροκαρδιογραφήματος ανά δώδεκα (12), ανά έξι 

(6) ή ανά τρεις (3) απαγωγές. Να δύναται να εκτυπώσει  και τον ρυθμό από μία απαγωγή. Να 

αναφερθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εκτυπωτή προς αξιολόγηση. Να χρησιμοποιεί 

θερμοευαίσθητο καταγραφικό χαρτί μέγεθος σελίδας Α4 (σε μορφή z-foil ή ρολό). 

9. Να διαθέτει τουλάχιστον 2 ταχύτητες καταγραφής: 25 και 50 mm/sec. 

10. Να διαθέτει αυτοέλεγχο καλής λειτουργίας (self test), σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών που να 

υποδεικνύονται με μηνύματα λάθους (error codes), ένδειξη μη σωστής επαφής ή αποκόλλησης 

συγκεκριμένου ηλεκτροδίου, τέλους χαρτιού κ.λ.π. 

11. Να διαθέτει ενσωματωμένο λογισμικό ανάλυσης και διάγνωσης του ΗΚΓφήματος. Να γίνει  

αναλυτική περιγραφή προς αξιολόγηση.  

12. Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μπορεί να αποθηκεύσει σε 

εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 100 ΗΚΓφήματα. Θα αξιολογηθεί η δυνατότητα επέκτασης της 

μνήμης αποθήκευσης ηλεκτροκαρδιογραφημάτων. Τα ΗΚΓφήματα να αποθηκεύονται με τρόπο 

έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ανάγνωση τους σε Η/Υ. Να έχει τη δυνατότητα αποστολής του 

ΗΚΓφήματος μέσω LAN ή WIFI. 

13. Να έχει την δυνατότητα αυτόματης ή χειροκίνητης εκτύπωσης του ΗΚΓφήματος. Επίσης να έχει 

την δυνατότητα εκτύπωσης αντιγράφων (από την μνήμη). 

14. Να διαθέτει Αυτόματη και Manual λειτουργία (AUTO ΚΑΙ MANUAL MODE). 

15. Για τη  σωστή  επεξεργασία των λαμβανόμενων  σημάτων να  έχει υψηλό  ρυθμό δειγματοληψίας 

που να φθάνει τουλάχιστον τα 3000 δείγματα / sec για κάθε απαγωγή. Το σύστημα ψηφιοποίησης 

να είναι 24 bit. 

16. Να   διαθέτει   φίλτρα   απόρριψης   παρασίτων   προερχόμενα   από   μυϊκό  τρόμο (25/35 Hz) και 

από το ηλεκτρικό δίκτυο (50 Hz). 

17. Να διαθέτει σταθεροποίηση της ισοηλεκτρικής γραμμής, σύστημα προστασίας από απινίδωση και 

κύκλωμα απόρριψης παλμών βηματοδότησης. Επίσης να διαθέτει διάταξη προστασίας του ασθενή 

από τυχαία διαρροή ρεύματος. 

18. Να διαθέτει μεγάλη αντίσταση εισόδου. 

19. Να έχει απόκριση συχνότητας από 0,05 έως 150 Hz. 



146 

 

           
                                                                              Ευρωπαϊκή Ένωση 

                                                                                                                                      Ευρωπαϊκό Ταμείο    
                                                                                                                                Περιφερειακής Ανάπτυξης     

 

20. Να διαθέτει τετραγωνικό παλμό ελέγχου 1mv και σήμανση κάθε επαγωγής κατά την εκτύπωση. 

Επίσης να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της ευαισθησίας στις τιμές των 0.5, 1, 2 cm/mv. Η 

ευαισθησία να ρυθμίζεται είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα. 

21. Η μονάδα θα συνοδεύεται με όλα τα παρελκόμενα για την πλήρη λειτουργία του.  

22. Το δεκαπολικό καλώδιο ασθενούς να αποτελείται από ξεχωριστές αποσπώμενες απολήξεις ώστε 

να μπορούν να αντικαθίστανται μεμονωμένα. 

23. Να συνοδεύεται οπωσδήποτε με κατάλληλο τροχήλατο τραπεζίδιο (με συρτάρι και ράφια (να 

περιγραφεί) και βραχίονα στήριξης του καλωδίου ασθενούς. 

24. Να αναφερθούν τα επιπλέον των απαιτούμενων προδιαγραφών τεχνικά χαρακτηρίστηκα για να 

αξιολογηθούν. 

25. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας (Operation Manual) 

στα ελληνικά, το Εγχειρίδιο Συντήρησης (Service Manual, part list) του κατασκευαστή και όλους 

τους κωδικούς πρόσβασης σε όλα τα μενού. 

26. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς 

προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις 

συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν 

λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 28 

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

 

1. Η υπό προμήθεια συσκευή θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη, σύγχρονης 

οπωσδήποτε τεχνολογίας με ψηφιακή επεξεργασία (να αναφερθεί το πρώτο έτος κυκλοφορίας) και 

να περιλαμβάνει όλες τις συσκευές ή εξαρτήματα που απαιτούνται για την διενέργεια πλήρους 

αντίστοιχης εξέτασης. 

2. Να είναι οπωσδήποτε κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, για ενήλικες και παιδιά. 

3. Να είναι κατά το δυνατόν μικρού βάρους και εύκολο στην μεταφορά του περίπου 3 κιλά. 
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4. Να λειτουργεί με τάση 220V / 50Hz και να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία με αυτονομία 

τουλάχιστον 4 ωρών και να συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας. Να διαθέτει ένδειξη 

κατάστασης μπαταρίας και ένδειξη φόρτισης. 

5. Να διαθέτει οθόνη που να εμφανίζονται μεγάλα έγχρωμα και ρυθμιζόμενης φωτεινότητας ψηφία 

ευδιάκριτα από απόσταση. Θα αξιολογηθεί θετικά να διαθέτει LCD οθόνη για απεικόνιση του 

ιστορικού κα διαφόρων μηνυμάτων προς το χειριστή. 

6.  Θα αξιολογηθεί θετικά να διαθέτει πλήκτρα αφής αδιάβροχα. 

7.  Να διαθέτει ειδική επιλογή για  μετρήσεις των νεογνών. 

8. Να διαθέτει ρυθμιζόμενα άνω και κάτω alarm με δυνατότητα αυξομείωσης της έντασής τους. 

9. Να απεικονίζει τον αριθμό των σφίξεων. 

10. Να μετρά την μέση, συστολική, διαστολική πίεση με δυνατότητα αυτόματης, χειροκίνητης ή 

STAT MODE. Το monitor να έχει τη δυνατότητα για μελλοντική αναβάθμιση για μέτρηση 

οξυμετρίας. 

11. Να αναφερθεί προς αξιολόγηση η τεχνολογία μέτρησης της πίεσης και στοιχεία αξιοπιστίας και 

ακρίβειας της. 

12. Να διαθέτει μνήμη καταγραφής παρελθόντων μετρήσεων για 24 ώρες οι οποίες να απεικονίζονται 

στην οθόνη. 

13. Να συνοδεύεται από μία περιχειρίδα ενηλίκων και μία περιχειρίδα παιδιών η οποία  να είναι 

ανθεκτικής κατασκευής, με σταθερή στήριξη στον βραχίονα. 

14. Να διαθέτει τροχήλατη βάση στήριξης καθώς επίσης και καλάθι τοποθέτησης των περιχειρίδων. 

15. Να αναφερθούν τα επιπλέον των απαιτούμενων προδιαγραφών τεχνικά χαρακτηρίστηκα για να 

αξιολογηθούν. 

16. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας (Operation Manual) 

στα ελληνικά και το Εγχειρίδιο Συντήρησης (Service Manual, part list) του κατασκευαστή. 

17. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς 

προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις 

συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν 

λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 29 

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΕΝΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

 

1. Η αναρρόφηση να είναι εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτης κατασκευής με τέσσερις (4) αντιστατικούς 

τροχούς, από τους οποίους οι δύο να έχουν φρένο. 

2. Να είναι συμπαγούς κατασκευής, ανθεκτική, τελευταίας τεχνολογίας, σχεδιασμένη έτσι ώστε να 

μην επιτρέπει την δημιουργία εστιών μόλυνσης – σκουριάς και με δυνατότητα εύκολου 

καθαρισμού και απολύμανσης. 

3. Να αποτελείται από ανοξείδωτη κεφαλή με μανόμετρο.  

4. Να έχει ενσωματωμένο διακόπτη on-off και περιστροφικό διακόπτη συνεχούς ρύθμισης κενού από 

0 έως 0,8 bar με εσωτερική μεμβράνη. 

5. Η ικανότητα αναρρόφησης στο μέγιστο κενό να είναι της τάξης των  50 lt/min περίπου. 

6. Να συνοδεύεται από συνδετικό σωλήνα υψηλής πίεσης για τη λήψη κενού από τον τοίχο  σωλήνα 

αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων. 

7. Να διαθέτει δύο (2) φιάλες των  3 λίτρων με αρίθμηση, άθραυστες  με δυνατότητα αποστείρωσης. 

Να έχει δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον φιαλών, καθώς και σάκων μιας χρήσεως. 

8. Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας υπερπλήρωσης, με πρόσθετη άθραυστη φιάλη υπερχείλισης και 

βαλβίδα ασφαλείας ούτως ώστε να μην περνούν τα εκκρίματα στο κύκλωμα του κενού. 

9. Όλα τα εξαρτήματα να αποστειρώνονται σε κλίβανο ατμού. 

10. Να διαθέτει μοχλό- επιλογέα φιάλης λειτουργίας χωρίς να απαιτείται σύνδεση του σωλήνα 

αναρρόφησης, για άμεση εναλλαγή των φιαλών. 

Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς προμήθεια 

είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά 

περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικά 

εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα 

ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 30 

ΟΞΥΜΕΤΡΟ 

 

26. Το μηχάνημα θα πρέπει να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης οπωσδήποτε 

τεχνολογίας, μικρού όγκου και βάρους, απλό στον χειρισμό του και να περιλαμβάνει όλα τα 

εξαρτήματα που απαιτούνται.  

27. Να λειτουργεί με ρεύμα τάσης 220V/50Hz και ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. 

28. Να μετράει αναίμακτα με αισθητήρα δακτύλου και να απεικονίζει συνεχώς και ψηφιακά στην οθόνη: 

4.1. Την πυκνότητα του κορεσμένου οξυγόνου (SpO2). 

4.2. Τον αριθμό των παλμών του ασθενούς ανά λεπτό (pulse rate). 

29. Να έχει οπτικό και ακουστικό σύστημα συναγερμού με ρυθμιζόμενα όρια. Οι ενδείξεις στην οθόνη 

να είναι ευκρινείς και καθαρές από οποιαδήποτε γωνία. 

30. Να δύναται να εμφανίζει στην οθόνη ενδείξεις γραφικές, πληθυσμογραφική καμπύλη. 

31. Να μετράει με μεγάλη ακρίβεια, με περιοχή μετρήσεων για τον κορεσμό οξυγόνου 0-100% και για 

τους παλμούς (pulse rate) 30-250. 

32. Να δύναται να κάνει μετρήσεις σε νεογνά, παιδιά και ενήλικες. 

33. Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου και αξιοπιστίας (Auto test calibration). 

34. Να έχει έξοδο RS 232. 

35. Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας στα ελληνικά και service manual. 

36. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς προμήθεια 

είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά 

περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικά 

εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά θα είναι 

πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 31 

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 

1. Να προσφερθεί ωρολογιακό σφυγμομανόμετρο κατάλληλο για Νοσοκομειακή χρήση. 

2. Να διαθέτει μεγάλη πρόσοψη , περίπου 15 cm, με ευδιάκριτα νούμερα για την ανάγνωση των 

μετρήσεων , με υποδιαιρέσεις 0-300 mmHg. 

3. Περιχειρίδα η οποία  να είναι ανθεκτικής κατασκευής, με σταθερή στήριξη στον βραχίονα . 

4. Ελαστικό αεροθάλαμο ο οποίος να έχει την δυνατότητα να διογκώνεται μέχρι το μέγιστο της 

πιέσεως χωρίς τον φόβο σκασίματος. Οι ελαστικοί σωλήνες του να είναι αρκετού μήκους. 

5. Βαλβίδα η οποία να  φέρει  στρόφιγγα για την ρύθμιση του εισερχόμενου αέρα.  

6. Πουάρ το οποίο να είναι από ελαστικό καλής ποιότητας. Να είναι εύχρηστο στις αυξομειώσεις 

πίεσης του χεριού. 

7. Να δοθούν προς επιλογή διαφόρων μεγεθών περιχειρίδες, όπως για παχύσαρκους ασθενείς, 

παιδιατρικές και βρεφικές. Η περιχειρίδα να μπορεί να αλλάζει από το ένα μέγεθος στο άλλο με μία 

κίνηση, να καθαρίζεται με όλους τους τρόπους και να δοθεί εγγύηση στην περιχειρίδα τουλάχιστον 

δύο χρόνια. 

8. Να διαθέτει μέγιστη ακρίβεια, με απόκλιση 1% για όλο το εύρος το οποίο να είναι από 0-300 

mmHg. 

9.  Να έχει δυνατότητα περιστροφικής κίνησης 360
ο
. 

10. Η τροχήλατη βάση να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο υλικό για να μην σκουριάζει, να έχει 

καλάθι για την τοποθέτηση όλων των παρελκόμενων και να είναι μεταβλητού ύψους. 

11. Τo ανωτέρω είδος να έχει CE MARK και να διατίθεται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ 

ISO 9001/00  και ISO 13485/03   (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 . 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 32 

ΜΟΝΙΤΟΡ ΦΟΡΗΤΟ 

 

1. Η υπό προμήθεια συσκευή θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια ( να αναφερθεί το πρώτο 

έτος κυκλοφορίας ), αμεταχείριστη, άριστης αντοχής, σύγχρονης οπωσδήποτε τεχνολογίας 

και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την πλήρη εκμετάλλευση των 

δυνατοτήτων της. 

2. Τα τεχνικά κλπ χαρακτηριστικά, που θα αναφερθούν απαραίτητα στην Τεχνική Περιγραφή 

και στο Φύλλο Συμμόρφωσης, θα πρέπει να τεκμηριωθούν με αντίστοιχα πρωτότυπα 

prospectus κλπ στοιχεία για να αξιολογηθούν. 

3. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί με ρεύμα και από ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη 

μπαταρία διάρκειας πολλών ωρών λειτουργίας (τουλάχιστον τριών). Η επαναφόρτιση να 

γίνεται από ρεύμα πόλης 220V/50ΗΖ μέσω εύκαμπτου τριπολικού καλωδίου σε απ' ευθείας 

σύνδεση με ρευματολήπτη τύπου "σούκο". Να δοθούν στοιχεία για να αξιολογηθούν. 

4. Να είναι  φορητή, με φωτεινή έγχρωμη οθόνη 10 τουλάχιστον ιντσών τύπου TFT LCD και 

έξι (6) τουλάχιστον καναλιών για την απεικόνιση τεσσάρων κυματομορφών ταυτόχρονα. 

5. Στην οθόνη να απεικονίζονται όσο το δυνατόν περισσότερες απαγωγές του ΗΚΓ-φήματος 

ταυτόχρονα (να αναφερθούν), κατ' επιλογή του χειριστή και οι αντίστοιχες αριθμητικέ 

τιμές. Να υπάρχει χρωματικός κώδικας και τα ψηφία να είναι μεγάλου μεγέθους ώστε να 

είναι ευδιάκριτα από απόσταση. 

6. Να είναι γρήγορη, απλή και εύκολη στη χρήση της, με τους κατά το δυνατόν ελάχιστους 

διακόπτες και πλήκτρα άμεσης λειτουργίας. 

7. Να παρακολουθεί και να απεικονίζει τουλάχιστον τις παραμέτρους: 

8. ECG, SPO2, 2Χ ΤΕΜΡ , 1ΧΝΙΒΡ και αναπνοή. 

9. ECG : Να παρακολουθεί τουλάχιστον 3 απαγωγές ταυτόχρονα και να έχει  ταχύτητες 

καταγραφής (12,5 , 25 και 50mm/sec) και τουλάχιστον 4 επίπεδα ευαισθησίας. Να 

συνοδεύεται από 5- πολικό καλώδιο ECG  με αποσπώμενες απολήξεις. 

10. Καρδιακός Ρυθμός (HR): Να καταγράφει τον καρδιακό και παλμικό ρυθμό ανά λεπτό. Η 

κλίμακα μέτρησης του ρυθμού είναι από 25 έως 300 BPM περίπου. 
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11. SPO2 : Ένδειξη κορεσμού οξυγόνου στο αίμα και το αντίστοιχο πληθυσμογράφημα. Το 

εύρος μέτρησης να είναι από 0-100% με ακρίβεια ±3%. Να διαθέτει πιστοποιημένο 

αισθητήρα οξυμετρίας ο οποίος να συνεχίζει να παίρνει μέτρηση ακόμα και σε συνθήκες 

κραδασμού, ή τυχαίας κίνησης ασθενούς  με αντίστοιχη πιστοποίηση. 

12. TEMP :  Η μέτρηση της να γίνεται  από δύο κανάλια θερμοκρασίας με κλίμακα από 0-50 

0
C και να  εμφανίζει στην οθόνη τις μετρήσεις των δύο θερμοκρασιών καθώς και την 

διαφορά τους.. Να συνοδεύεται από κατάλληλους αισθητήρες δέρματος και ορθού.   

13. NIBP : Να απεικονίζει τις τιμές συστολικής, διαστολικής και μέσης πίεσης με διαφορετικά 

αποθηκευμένα όρια και κλίμακες για κάθε τύπο ασθενή (ενηλίκων, παίδων και νεογνών). Η 

μέτρηση να γίνεται χειροκίνητα κατά βούληση του χειριστή και αυτόματα σε διαστήματα 

από 1-60 λεπτά. Να συνοδεύεται από κατάλληλη περιχειρίδα ενηλίκων (2 τεμ) και παιδιών 

(1τεμ) υψηλής αντοχής. 

14. Ρυθμός αναπνοής : Να καταγράφεται ο ρυθμός αναπνοής ξεχωριστά ανά κατηγορία ηλικίας 

ασθενή με κλίμακα από 2-150 RPM περίπου και να έχει τη δυνατότητα καταγραφής 

άπνοιας. Να απεικονίζεται και με κυματομορφή. 

15. Θα αξιολογηθούν  θετικά οι δυνατότητες επέκτασης της συσκευής (οι διάφοροι διαθέσιμοι 

ενισχυτές και δυνατότητες να προσφερθούν με ξεχωριστή τιμή στην οικονομική προσφορά, 

προκείμενου να αξιολογηθούν. 

16. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την πλήρη λειτουργία του για τα 

οποία να αναφερθούν αναλυτικά τα τεχνικά τους χαρακτηρίστηκα. 

17. Η απεικόνιση στην οθόνη να είναι πλήρως ρυθμιζόμενη για την εύκολη ανάγνωση από τον 

χρήστη. 

18. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας σάρωσης, ανεξάρτητα για κάθε καμπύλη. 

19. Να διαθέτει εξελιγμένο μενού συναγερμών με ρυθμιζόμενη ένταση, τριών τουλάχιστον 

κατηγοριών για ιατρικό alarm, επίσης να διαθέτει alarm για τυχόν τεχνικό πρόβλημα. 

20. Τα μηνύματα των συναγερμών να απεικονίζονται στην οθόνη με σειρά προτεραιότητας και 

να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους. 

21. Να έχει δυνατότητα trends 24 τουλάχιστον ωρών, με απεικόνιση αυτών σε γραφικές 

παραστάσεις και πίνακες, και ένδειξη αναγνώρισης επεισοδίου στα trends. 

22. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου και απόρριψης θορύβου που προκαλείται από τυχαία κίνηση 

ασθενή και να μην επηρεάζεται από γειτονικές ηλεκτρικές συσκευές. Επίσης, να έχει ειδική 

προστασία ασθενούς από διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και ρεύματος απινίδωσης. 
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23. Να είναι μικρών, κατά το δυνατό, διαστάσεων και βάρους. 

24. Να διαθέτει χειρολαβή μεταφοράς και βάση για στήριξη στον τοίχο, στο κρεβάτι και σε 

ράγα. 

25. Να έχει ενσωματωμένο θερμικό καταγραφικό τριών (3) καναλιών. Να περιγραφεί. 

26. Να αναφερθούν τα επιπλέον των απαιτούμενων προδιαγραφών τεχνικά χαρακτηρίστηκα 

για να αξιολογηθούν. 

27. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας (Operation 

Manual) στα ελληνικά, το Εγχειρίδιο Συντήρησης (Service Manual, part list) του 

κατασκευαστή και όλους τους κωδικούς πρόσβασης σε όλα τα μενού. 

28. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς 

προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις 

συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα 

εν λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 33 

ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ (FLASH) 

 

12. Ο υπό προμήθεια κλίβανος θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούργιος, αμεταχείριστος, σύγχρονης 

οπωσδήποτε τεχνολογίας (να αναφερθεί το πρώτο έτος κυκλοφορίας προς αξιολόγηση) και να 

περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται. 

13. Ο κλίβανος να λειτουργεί με ρεύμα δικτύου πόλης 220V/50Hz μέσω εύκαμπτου τριπολικού 

καλωδίου σε απευθείας σύνδεση με ρευματολήπτη τύπου «ΣΟΥΚΟ». Να αναφερθεί η 

κατανάλωση προς αξιολόγηση η οποία να μην είναι μεγαλύτερη από 3 KW. 

14. Να είναι αυτόνομος, επιτραπέζιος, μικρού βάρους περίπου 60 κιλά και να αναφερθούν οι 

εξωτερικές διαστάσεις. 

15. Να έχει διαστάσεις θαλάμου 240 (διάμετρος) χ 500 mm τουλάχιστον, κυλινδρικού  σχήματος, 

ώστε η ωφέλιμη χωρητικότητα να είναι 25 lt περίπου. 

16. Να διαθέτει  τουλάχιστον τρία (3) ανοξείδωτα ράφια - δίσκους τοποθέτησης υλικών και 

χειρολαβή έλξης για τους δίσκους. 
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17. O κλίβανος να χρησιμοποιεί για την αποστείρωση ατμό. Να είναι class B, ειδικός για 

αποστείρωση τυλιγμένων ή ατύλιχτων εργαλείων, εργαλείων με αυλούς και κοιλότητες καθώς 

και μικρά set ιματισμού 

18. Ο έλεγχος και η εκτέλεση των προγραμμάτων να γίνεται μέσω μικροϋπολογιστή. 

19. Η κατασκευή του θαλάμου, να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας ΑΙSI 316,  

διαθέτοντας ισχυρή θερμομόνωση. 

20. Να διαθέτει ενσωματωμένη αυτόνομη γεννήτρια ατμού. 

21. Να έχει τα εξής προγράμματα λειτουργίας :  

 πρόγραμμα flash στους 134
ο
C  

 πρόγραμμα για συσκευασμένα υλικά στους 134
ο
C  

 πρόγραμμα για μη συσκευασμένα υλικά στους 134
ο
C 

 πρόγραμμα για συσκευασμένα υλικά στους 121
ο
C  

 πρόγραμμα για μη συσκευασμένα υλικά στους 121
ο
C 

 εξειδικευμένο πρόγραμμα για περιπτώσεις όπως Creutzfeldt Jakob 

22. Eπιπλέον να εκτελεί διαγνωστικά τεστ Bowie & Dick καθώς και test στεγανότητας (κενού). 

23. Να αναφερθεί οπωσδήποτε ο ελάχιστος χρόνος αποστείρωσης που απαιτείτε από το  άνοιγμα 

του κλιβάνου. 

24. Να έχει στην πρόσοψή του εργονομικό πίνακα ελέγχου και ψηφιακό display και να 

παρουσιάζονται και ελέγχονται οι παράμετροι: εύρος θερμοκρασίας, χρόνος, ένδειξη πίεσης, 

επιλεγόμενο πρόγραμμα.  

25. Οι παράμετροι των προγραμμάτων (πίεση, θερμοκρασία κλπ) να ελέγχονται συνεχώς από την 

ενσωματωμένη μονάδα του μικροϋπολογιστή. 

26. Να διαθέτει βακτηριακό φίλτρο για τον εισερχόμενο αέρα και ενσωματωμένη αντλία κενού. 

27. Να ειδοποιεί με ηχητικό και οπτικό σήμα για τυχόν ανωμαλίες του κύκλου. 

28. Να ειδοποιεί σε περίπτωση διαταραχής του κύκλου. 

29. Να διαθέτει δοχείο αποθήκευσης του απιονισμένου νερού καθώς και δοχείο για το 

χρησιμοποιημένο (συμπυκνώματα μετά το τέλος της αποστείρωσης. 

30. Να διαθέτει βαλβίδα πιέσεως ασφαλείας. 

31. Να κάνει αυτοδιάγνωση των ανωμαλιών και βλαβών του κύκλου αποστείρωσης. 
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32. Η πόρτα να ασφαλίζει κατά την διάρκεια της αποστείρωσης και να μην είναι δυνατό το 

άνοιγμα αυτής. Να διαθέτει προειδοποιητικό οπτικοακουστικό σήμα σε περίπτωση ανοικτής 

πόρτας. 

33. Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή. 

34. Να αναφερθούν τα επιπλέον των απαιτούμενων προδιαγραφών τεχνικά χαρακτηρίστηκα για να 

αξιολογηθούν. 

35. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας (Operation 

Manual) στα ελληνικά, το Εγχειρίδιο Συντήρησης (Service Manual, part list) του 

κατασκευαστή και όλους τους κωδικούς πρόσβασης σε όλα τα μενού. 

36. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς 

προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις 

συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν 

λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 34 

ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 

 

1. Ο σκελετός του φορείου να είναι κατασκευασμένος από ατσάλι μεγάλου πάχους, βαριάς 

κατασκευής για μακροχρόνια χρήση. Οι χειρολαβές μεταφοράς, στατό ορού, κάγκελα και 

άλλα μέρει του φορείου να είναι από υλικό με μεγάλη αντίσταση στην οξείδωση και αντοχής 

σε πολύ αντίξοες συνθήκες. 

2. Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι άνω των 65 cm (πλάτος), ικανή για άνετη παραμονή των 

ασθενών 

3. Να φέρει προστατευτικά πλαϊνά που αναδιπλώνονται  εύκολα και να αποθηκεύονται κάτω 

από την επιφάνεια κατάκλισης, εξασφαλίζοντας εύκολη την μετακίνηση του ασθενή από 

φορείο σε κρεβάτι και αντίστροφα. 

4.  Να διαθέτει ειδικό σύστημα που να εξασφαλίζει κλίσεις Trendelenburg & Reverse 

Trendelenburg 17  τουλάχιστον  με ποδοδιακόπτη. 
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5. Να υπάρχει ειδική θέση για τοποθέτηση κυλίνδρων οξυγόνου και χώρος αποθήκευσης των 

προσωπικών αντικειμένων στην πλαστική βάση του φορείου.  

6. Να διαθέτει υδραυλικό σύστημα ανύψωσης με ποδοδιακόπτη και από τις δύο πλευρές του 

φορείου. Δυνατότητα μεταβολής ύψους 55 – 85 cm τουλάχιστον. 

7. Να διαθέτει ανυψούμενο τμήμα πλάτης με υποβοήθηση Gas – spring  από 0 -90  περίπου. 

8. Να διαθέτει ανάκληση γονάτων με σύστημα Auto Contour που βοηθάει τον ασθενή να μην 

γλιστράει προς τα κάτω. 

9. Να φέρει ειδικό στρώμα κατάκλισης από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας, βραδύκαυστο, 

ικανού πάχους (τουλάχιστον 6cm) για άνετη παραμονή του ασθενούς,. 

10. Να κινείται με 4 τροχούς περίπου 20cm και να διαθέτει έναν κατευθυντήριο. Να διαθέτει 5
ο
 

βοηθητικό τροχό για μεγαλύτερη ευελιξία. Επίσης το φορείο να περιστρέφεται ευέλικτα  

360
 ο
  γύρω από τον άξονά του. 

11. Να δέχεται απαραιτήτως ασθενείς βάρους τουλάχιστον 300kgr . 

12. Να φέρει περιμετρικούς προσκρουστήρες και προσκρουστήρες στις τέσσερις γωνίες του. 

13. Να έχει κεντρικό κλείδωμα τροχών ταυτόχρονα και στις τέσσερις ρόδες. 

14. Να διαθέτει θήκη για κασέτα ακτινογραφικών φιλμς για την λήψη ακτινογραφιών επί της 

κλίνης. 

15. Να διαθέτει τέσσερις υποδοχές για τοποθέτηση αποσπώμενων στατό ορών. 

16. Να φέρει στατώ ορρών. 

17. Να φέρει πλαίσιο για την τοποθέτηση διαφόρων ιατρικών συσκευών. 

18. Να φέρει σήμανση CE. 

19. Να έχει διαστάσεις 70 Χ 210 cm περίπου 

20. Να προσκομιστούν το τεχνικό εγχειρίδιο και εγχειρίδιο χρήσης με την κατάθεση των 

προσφορών.  

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 35 

ΛΥΧΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ  

 

1. Φορητή Εξεταστική λυχνία αλογόνου. 

2. Ένταση φωτισμού τουλάχιστον 40.000 lux, σε 1 μέτρο. Μεγαλύτερη ένταση θα 

αξιολογηθεί θετικά. 



157 

 

           
                                                                              Ευρωπαϊκή Ένωση 

                                                                                                                                      Ευρωπαϊκό Ταμείο    
                                                                                                                                Περιφερειακής Ανάπτυξης     

 

3. Απόδοση φωτεινότητας στο πεδίο τουλάχιστον 250 Im/W. 

4. Επιλογή της έντασης σε διαβαθμίσεις προοδευτικά με ροοστάτη. 

5. Κεφαλή λυχνίας κατασκευής από υλικό ανθεκτικό στον καθαρισμό με απολυμαντικά. Να 

διαθέτει διπλά τοιχώματα και ανακλαστήρες για την μείωση της εκπεμπόμενης θερμικής 

ακτινοβολίας. Η διάμετρος της κεφαλής να είναι μεγαλύτερη απο 200 mm, να αναφερθεί 

για να αξιολογηθεί. 

6. Να διαθέτει ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή 220/12V, με προστασία έναντι 

βραχυκυκλώματος και υπερθέρμανσης. 

7. Να διαθέτει σπαστό βραχίονα διπλής τουλάχιστον αρθρώσεως κατάλληλου μήκους, 

εύχρηστο και υψηλής αντοχής. 

8. Να διαθέτει θερμοκρασία χρώματος 4.300 °Κ. 

9. Να συνοδεύεται με άξονα και βάση στήριξης,  τροχήλατης. 

10. Όλες οι κινήσεις ναι γίνονται εύκολα μέσω χειρολαβής. 

11. Οι λυχνία να έχει μεγάλο χρόνο ζωής και η αντικατάστασή της να γίνεται με απλούς 

χειρισμούς χωρίς την χρήση ειδικών εργαλείων. 

12. Η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στον φωτιζόμενο χώρο να είναι η μικρότερη δυνατή. Να 

αναφερθεί. 

13. Να διαθέτει φίλτρα υψηλής ποιότητας. 

14. Να έχει μεγάλη διάμετρο φωτεινού πεδίου, τουλάχιστον 170 mm . 

15. Επίσης να συνοδεύεται και με ότι άλλο εξάρτημα απαιτείται για άμεση χρήση και πλήρη 

χρησιμοποίησή της. 

16. Να συνοδεύεται από τεχνικά εγχειρίδια του οίκου κατασκευής. 

17. Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά να αποδεικνύονται με τις αντίστοιχες παραπομπές  στα 

γνήσια φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 

18. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς 

προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις 

συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα 

εν λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 
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ΜΕΡΟΣ Β: 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 36 

ΚΛΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

 

1. Κλίνη νοσηλείας σταθερού ύψους 3 τμημάτων. 

2. Κατασκευή σκελετού από χαλυβδοσωλήνα βαρέως τύπου 2mm, ηλεκτροστατικής 

πολυεστερικής βαφής. 

3. Ρύθμιση τμήματος πλάτης με χρήση μανιβέλας 

4. Ρύθμιση τμήματος ποδιών με χρήση μανιβέλας  

5. Διαστάσεις επιφάνειας κατάκλισης περ 200Χ85 cm. Κατασκευή απο συρμάτινο πλέγμα που 

κουμπώνει (προσθαφαιρούμενες) στο μεταλλικό σκελετό της κλίνης. Με πλευρικά 

στηρίγματα του στρώματος. 

6. Με 4 τροχούς διαμέτρου 125 mm με κεντρικό σύστημα φρένων και ένας εξ αυτών να είναι 

κατευθυντήριος. 

7. Φέρει 4 προσκρουστήρες στις 4 γωνίες της επιφάνειας και 2 υποδοχές στην πλευρά της 

κεφαλής για τοποθέτηση στατώ ορρών. 

8. Προσθαφαιρούμενες μετώπες από φαινοπλαστικό υλικό (laminate). Κατασκευή σκελετού από 

επιχρωμιωμένο σωλήνα. 

9. ΣΤΡΩΜΑ ΚΛΙΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Ευέλικτα, με επιμέρους τμήματα (κατάλληλα για τα 

πολύσπαστα κρεβάτια, νοσοκομειακού τύπου, με ανύψωση πλάτης και ποδιών).  Διαστάσεις 

σομιέ 90 X 200 cm  (ωφέλιμος χώρος για το στρώμα). Πάχους τουλάχιστον 10 cm.  

Κατασκευασμένα από φυσικές ίνες ή αφρώδες υλικό ελαστικής βισκόζης , ευαίσθητο στη 

θερμοκρασία «παίρνει» το σχήμα του σώματος του ασθενή, κατανέμει ομαλά το βάρος του 

και προσαρμόζει το σώμα του ανάλογα με τη θέση που παίρνει, ιδιαίτερα ανθεκτικό 

διασφαλίζοντας την μακροχρόνια χρήση του. Η επένδυση του να είναι από υδρόφοβο 
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αντιαλεργικό υλικό. Με χερούλια περιμετρικά αν υπάρχει δυνατότητα, να πλένονται και να 

απολυμαίνονται.  Οι διαστάσεις θα καθορισθούν σε σχέση με τα κρεβάτια που θα 

προτιμηθούν. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ:37 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ 

 

1.  Οι διαστάσεις της εξεταστικής κλίνης να είναι 190cm χ 65cm χ 70cm περίπου. 

2.  H κλίνη να διαιρείται σε δύο κυρίως μέρη: στο μεταλλικό πλαίσιο με την ταπετσαρία και το 

τμήμα των ποδιών της κλίνης. 

3.  Να έχει μεταλλικό πλαίσιο κατασκευασμένο από σωλήνα ορθογωνίου τυπικής διατομής 25 Χ 

50χιλ. περίπου. 

4.  Το μεταλλικό πλαίσιο να φέρει Novopan πάχους 15χιλ. περίπου. 

5.  Να διαθέτει αφρολέξ πάχους 30χιλ περίπου, σκληρής γομώσεως που καλύπτεται από καλής 

ποιότητας, ανθεκτικό, πλενόμενο υλικό. 

6.  Το τμήμα των ποδιών της κλίνης να είναι κατασκευασμένο από σωλήνα διαμέτρου περίπου 

25χιλ και να φέρει ενισχυτικές γωνίες για σταθεροποίηση της κλίνης. 

7.  Στο μέρος της κεφαλής και επί του μεταλλικού πλαισίου, να φέρει ερεσίνωτο κεφαλής το οποίο 

με απλό χειρισμό να σταθεροποιεί το κεφαλάρι στην επιθυμητή θέση. 

8. Να υπάρχει θέση στο πίσω μέρος για εξεταστικό χαρτί. 

9. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς 

προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

(Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις συμμόρφωσης, 

πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά 

θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα από τον Οργανισμό που τα εξέδωσε. 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 38  

 ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΤΟΥΑΛΕΤΑ 
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1.  Διαστάσεις 55 Χ 40 Χ 85 cm περίπου.  

2.  Διπλής όψης για να μπορεί να χρησιμοποιείται και από τις δυο πλευρές της κλίνης. 

3.  Κατασκευή πλαισίου από λαμαρίνα  πάχους 1mm,  ηλεκτροστατικής, πολυεστερικής βαφής. 

4.  Φέρει 4 τροχούς διαμέτρου 50mm δύο εκ των οποίων φέρουν φρένο. 

5.  Με ενσωματωμένη τραπεζοτουαλέτα αυξομειούμενου ύψους  85-105 cm που διπλώνει στα 

πλάγια του κομοδίνου όταν δεν χρησιμοποιείται. Η επαναφορά στην πλάγια (κλειστή) θέση γίνεται 

με ειδικό μηχανισμό που επιβραδύνει σταδιακά την κίνηση επαναφοράς ούτως ώστε να 

αποφεύγεται η απότομη πτώση της. Φέρει περιμετρικό γείσο στις 3 πλευρές και χειρολαβή. Η 

τραπεζοτουαλέτα να είναι κατασκευασμένη από καλουπωτά συμπαγή υλικά –θερμοπλαστικό- 

πάχους >15 mm και με επένδυση laminata πάχους > 6 mm. 

6.  Επένδυση της επιφάνειας του κομοδίνου απο laminate. 

7.  Το κομοδίνο φέρει ένα συρτάρι με εσωτερική θήκη-διαχωριστικό και ένα ντουλαπάκι στο κάτω 

μέρος με ανοιγόμενο πορτάκι το οποίο φέρει ειδική θήκη για τοποθέτηση δύο φιαλών νερού 1 

λίτρου. 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 39 

ΔΙΘΕΣΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

1.  Συστήματα πολλαπλών καθισμάτων για χρήση σε αίθουσα αναμονής των ιατρείων. 

2.  Να είναι  (2) δύο θέσεων, με μεταλλικό σκελετό, ηλεκτροστατικής βαφής. 

3.  Το κέλυφος της πλάτης και του καθίσματος να είναι συνεχόμενο κατασκευασμένο από 

ενισχυμένο πολυπροπυλένιο και να έχει σχήμα ανατομικό. 

4.  Η κατασκευή τους να είναι τέτοια ώστε η πλάτη να μην μπορεί ν’ ακουμπήσει στον τοίχο. 

5.  Να διαθέτει στρογγυλεμένες γωνίες. 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 40 

ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

1. Συστήματα πολλαπλών καθισμάτων για χρήση σε αίθουσα αναμονής των ιατρείων. 

2. Να είναι  (3) τριών θέσεων, με μεταλλικό σκελετό, ηλεκτροστατικής βαφής. 
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3. Το κέλυφος της πλάτης και του καθίσματος να είναι συνεχόμενο κατασκευασμένο  από 

ενισχυμένο πολυπροπυλένιο και να έχει σχήμα ανατομικό. 

4. Η κατασκευή τους να είναι τέτοια ώστε η πλάτη να μην μπορεί ν’ ακουμπήσει στον τοίχο. 

5. Να διαθέτει στρογγυλεμένες γωνίες. 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 41 

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

 

Διαστάσεων  80 εκατ. μήκος Χ 50 εκατ. Πλάτος, με μεταλλική βάση ηλεκτροστατικής βαφής και 

τάβλα από μελαμίνη. Στα πόδια να φέρει προστατευτικά πέλματα και οι γωνίες να είναι 

στρογγυλεμένες. Απαραίτητο χρωματολόγιο. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 42 

ΔΙΘΕΣΙΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Διαστάσεις  περίπου  : 

Πλάτος 135εκ. 

Βάθος 70εκ. 

Ύψος ολικό 70εκ. 

 Ύψος (έδρας από το έδαφος) 40εκ 

Τμήματα:  

1.Βάση 

2.Βραχιονες 

3.Εδρα πλάτη 

 

Βάση 

1. Αποτελείται από δυο πλευρικά «Π» ,τα κατακόρυφα μέρη των οποίων αποτελούν τα 

στοιχεία εδράσεις του καθίσματος και κατασκευάζονται από χαλυβδοσωλήνα παραμέτρων 

περίπου Φ38 χιλ.,παχ.2χιλ. Τα στοιχεία εδράσεις φέρουν πλαστικά πέλματα για  

σταθερότητα και προστασία δαπέδων.  Βραχίονες.   

2. Ο σκελετός των μπράτσων επενδύεται σε κατάλληλο καλούπι με ημίσκληρη διογκωμένη 

πολυουρεθάνη.  

Έδρα – Πλάτη 

1. Ο ενιαίος σκελετός της έδρας-πλάτης κατασκευάζεται από χαλύβδινο σωλήνα παραμέτρων 

περίπου Φ20 χιλ. και πάχος 2χιλ. και είναι ενσωματωμένος σε μαλακή διογκωμένη 

πολυουρεθάνη πυκνότητας =40kgr/m3 περίπου, πάχους 100χιλ. που αποτελεί το κύριο 

σώμα του καναπέ. Φέρει ελατήρια για καλύτερο δέσιμο της κατασκευής , επιτυγχάνοντας 

συγχρόνως αναπαυτικό κάθισμα . 

2. Η έδρα-πλάτη και η βάση επενδύονται με ύφασμα βραδύκαυστο άριστης ποιότητας που έχει 

υπόστρωμα αφρολέξ πάχους περίπου  10χιλ. μεταξύ πολυουρεθάνης και υφάσματος. Τα 

υφάσματα που καλύπτουν την έδρα και την πλάτη γαζώνονται με διπλή ραφή, αφού 

προηγηθεί μια ραφή κοπτόραπτη, περιμετρική για αποφυγή ξεχειλώματος και για αντοχή. 

3. Όλα τα μεταλλικά μέρη του καθίσματος βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή . 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 43 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

1. Να είναι διαστάσεων 160 εκ. Χ 80 εκ. περίπου με συρτάρια από την μια πλευρά. 

2. Ο σκελετός να είναι μεταλλικός βαφής φούρνου και η τάβλα και η ποδιά από υλικό τύπου 

νοβοπάν επενδεδυμένο με μελαμίνη με στρογγυλεμένες γωνίες. Δεν αποκλείεται το υλικό 

του γραφείου να είναι εξ’ ολοκλήρου από μελαμίνη. 

3. Να φέρει τρία (3) συρτάρια από την μια πλευρά που να ολισθαίνουν με μηχανισμό. 

4. Τα συρτάρια να διαθέτουν κλειδαριά ασφαλείας και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 

σαν καρτελοθήκες. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 44 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ 

1. Καρέκλα περιστρεφόμενη με πέντε τροχούς για την κύλιση. 

2. Η πλάτη και η έδρα να είναι συνεχόμενες με ανατομικό σχεδιασμό επενδεδυμένες με 

ύφασμα.. 

3. Η βάση πέντε ακτινών να είναι μεταλλική με επικάλυψη σκληρού αντιγδαρτικού πλαστικού 

υλικού. 

4. Τα μπράτσα να είναι μεταλλικά με επικάλυψη υφάσματος. 

5. Να διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης του ύψους και της πλάτης και να κινείται οριζόντια και 

κάθετα ενώ κανείς κάθεται. 

6. Να υπάρχει χρωματολόγιο. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 45 

ΒΙΤΡΙΝA ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Σταθερή, ενιαία με πέντε ράφια τουλάχιστον, το επάνω  τμήμα  (τα 2/3)  να είναι με τζάμι και να 

στηρίζεται σε βάση μεταλλική, κατασκευασμένη από λαμαρίνα DCP φορμάϊκα ή άλλη παραλλαγή. 

Ανοιγόμενες δύο πόρτες σε κάθε τμήμα με κλειδαριά ασφαλείας. Απαραίτητο χρωματολόγιο. 

Διαστάσεις 110 εκατ. μήκος Χ 40 εκατ. πλάτος Χ 180 εκατ. Ύψος. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 46 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ 

Απλό, με χαμηλή πλάτη. Ο σκελετός να είναι από επιχρωματισμένο σωλήνα. Το κόντρα πλακέ του 

καθίσματος και της πλάτης να είναι επενδεδυμένο από αφρώδες μαξιλάρι καλυμμένο με ύφασμα. 

Απαραίτητο χρωματολόγιο.   

6 ΤΕΜ. Χωρίς μπράτσο  

6 ΤΕΜ. Με μπράτσο 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 47 

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 

Περιγραφή  είδους: ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΜΕ ΤΡΙΑ  ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΙ                     

                                MIA MOΛΥΒΟΘΗΚΗ  

 

Διαστάσεις περίπου : 55Χ60Χ45 εκ.(υ x β x π ) 

Συρταριέρα τροχήλατη αποτελούμενη από τρία συρτάρια και μια μολυβοθήκη. 

Η συρταροθήκη φέρει τέσσερις (4) δίδυμους  έκκεντρους τροχούς & ο κάθε τροχός έχει αντοχή σε 

βάρος 50 kgr.  

Το κυρίως σώμα της συρταροθήκης αποτελείται από μοριοσανίδα 3
ων

 στρώσεων πάχους περίπου 

18χιλ. επικαλυμμένης αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης. Απαραίτητο χρωματολόγιο. Να φέρει 

κλειδαριά διπλής ασφάλειας που κλειδώνει όλα μαζί τα συρτάρια & τη μολυβοθήκη. 

Συρτάρια: 

Τα συρτάρια κατασκευασμένα από χαλυβδοέλασμα (λαμαρίνα )παχ. περίπου 1mm βαμμένα με 

ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, κινούνται σε μεταλλικούς οδηγούς που εξασφαλίζουν  την άριστη 

& αθόρυβη λειτουργία τους, ή  από μοριοσανίδα 3
ων

 στρώσεων πάχους περίπου 18χιλ. 

επικαλυμμένης αμφίπλευρα με επίστρωση μελανίνης & ο πάτος του συρταριού κατασκευασμένος 

από μο- ριοσανίδα πάχους 18χιλ.επικαλυμμενης μονόπλευρα με επίστρωση μελανίνης. 

Οι μετώπες των συρταριών (πρόσωπα) είναι από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης πα χους 

περιπου18mm απόχρωσης  επιλογής της Υπηρεσίας μας.       

Η κίνηση των συρταριών γίνεται πάνω σε αθόρυβες μεταλλικές γλυσιέρες οι οποίες  

επιτρέπουν άνοιγμα κατά 80%.  

Η μολυβοθήκη κατασκευασμένη από πλαστικό  με διαμορφωμένες θήκες για την  
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τοποθέτηση διάφορων ειδών γραφείου. 

Κάθε συρτάρι κινείται σε ισχυρούς ατσάλινους οδηγούς ακρίβειας που εμποδίζουν τόσο την 

πλευρική όσο και την κάθετη μετατόπιση του συρταριού.  

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 48 

ΚΡΕΒΑΤΙ ΞΥΛΙΝΟ ΕΦΗΜ. ΙΑΤΡΟΥ 

ΚΡΕΒΑΤΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΟΝΟ 

Διαστάσεις   :  200X90 εκ. 

Κατασκευάζεται εξ’ ολόκληρου από μοριοσανίδα 3ων στρώσεων με αμφίπλευρη επικάλυψη από 

φιλμ μελαμίνης  απόχρωσης επιλογής της Υπηρεσίας μας. 

Η στήριξη του ανατομικού σουμιέ γίνεται σε 4 μεταλλικές γωνίες. 

Εναλλακτικά, εσωτερικά δύναται να δέχεται τάβλες από ξυλεία . 

Η μετώπη του κεφαλιού έχει ύψος περίπου 70εκ. και η μετώπη του ποδαρικού έχει ύψος περίπου 

50 εκ.. 

Οι συνδέσεις των τραβέρσων με το κεφαλάρι και το ποδαρικό γίνονται με σίδερα κρεβατιού 

άριστης ποιότητας. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 49 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ 

Να είναι μεταλλικοί, βαμμένοι με ηλεκτροστατική βαφή ή επιχρωμιωμένοι (με χρωματολόγιο). 

Να είναι σταθεροί, με άριστο φινίρισμα. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 50 

ΣΥΣΚΕΥΗ TV 20`` ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ 

TV 20`` με αντίστοιχη βάση στήριξης στο τοίχο με δυνατότητα περιστροφής και με “HOTEL 

MENU” (κλείδωμα καναλιών, περιορισμός ήχου κ.τ.λ.)  
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 51 

ΨΥΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟ 

Χωρητικότητας περίπου 115 L, με δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας, με αντί- μικροβιακή 

εσωτερική επένδυση, NO FROST, ενεργειακής κλάσης Α+, φιλικό στο περιβάλλων. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 52 

ΨΥΓΕΙΟ 25O L 

Χωρητικότητας περίπου 250 L, με δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας, με αντί- μικροβιακή 

εσωτερική επένδυση, NO FROST, ενεργειακής κλάσης Α+, φιλικό στο περιβάλλων. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 53 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (DESKTOP) ή ισοδύναμο 

            Η/Υ  

 CPU νέας τεχνολογίας  

 DDR3 2GB 1333MHz 

 HDD 500GB SATA II 

 VGA INTERGRATED,  

 DVDRW,  

 KEYBOARD-MOUSE(OPTICAL) 

 PSU 450W 

 MS WINDOWS XP PRO GR. 

 Εγγύηση 3 έτη 

 

Οθόνη 19’’ LCD 

Διαγώνιος: 19”, ανάλυση: 1366x768 VGA, χρόνος απόκρισης : 5ms (το ελάχιστο)  γωνίες θέασης : 

οριζόντια:170 μοίρες, κατακόρυφα: 170 μοίρες (το ελάχιστο), κοντράστ: 1000:1 (το ελάχιστο), 

φωτεινότητα: 250 cd/m2 (το ελάχιστο), εγγύηση 3 έτη. 

Άλλες απαιτήσεις 
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Το λειτουργικό σύστημα των υπολογιστών θα είναι εγκατεστημένο και πλήρως δοκιμασμένο και 

ενεργοποιημένο. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 54 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ( ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ LASER ) 

Εκτυπωτής : 

Μονόχρωμη εκτύπωση Laser. 

Έως 1200 x 1200 dpi 

Μέχρι 30 σελίδες ανά λεπτό, σε κανονική ποιότητα, Α4 

Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4) Έως 40.000 

Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου (φύλλα) Έως 200 

Τυπική μνήμη 64 MB 

Συμβατά λειτουργικά συστήματα: Microsoft Windows XP Professional, Windows 7  

Εγγύηση ενός έτους 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 55 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ALCATEL 4400 

Ψηφιακή τηλεφωνική συσκευή 2-σύρματου τύπου EURO – ISDN με (So) Interface, συμβατή με 

τηλεφωνικό κέντρο Alcatel 4400, ενδεικτικού τύπου 4004. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 56 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΑΠΛΗ 

Απλή αναλογική συσκευή PSTN  με δυνατότητα επανάκλησης (REDIAL) . 

Χρώματος μαύρο ή ανθρακί. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 57 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Από υλικό τύπου νοβοπάν επενδεδυμένο από μελαμίνη, με ράφια ρυθμιζόμενα.  Στο κάτω μέρος 

1/3 του ύψους να υπάρχει κλειστό ντουλάπι που να κλειδώνει. Δεν αποκλείεται η παραλλαγή του 

επίπλου, όσον αφορά το υλικό και την μορφή του. Απαραίτητο χρωματολόγιο. 

Δίφυλλη, διαστάσεων  90 εκ. μήκος Χ 40 εκ. πλάτος Χ 200 εκ. ύψος περίπου. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑ  ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ  ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2007 – 2013 

Έργο «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού Γ.Ν. Καστοριάς» 

 

1. ΤΟΥΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

 

2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

3. ΜΗΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της προμήθειας 

1.1. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του μηχανήματος και να 

το παραδώσει σε λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του 

ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς 

του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις 

οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που διαθέτει. Ο προμηθευτής υποχρεούται 

να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται στα 
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δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε Νοσοκομείο οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, 

ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου. 

1.2. Η παράδοση-παραλαβή του μηχανήματος (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει, με την 

εγκατάσταση και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ως ειδικότερα ορίζεται από την σχετική 

κείμενη νομοθεσία. Οι περιγραφόμενες στη σύμβαση δυνατότητες του μηχανήματος θα ελεγχθούν 

σε κάθε περίπτωση με τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, πάντοτε δε 

κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και όπου αυτό δεν είναι δυνατό σε πραγματικές συνθήκες, με την 

διαδικασία των εξετάσεων σε ασθενείς, (αφορά την διαδικασία οριστικής παραλαβής). Να 

κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης των οργάνων μετρήσεων και ελέγχου. 

1.3. Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο προμηθευτής στο Νοσοκομείο για την 

εγκατάσταση και λειτουργία του υπό προμήθεια μηχανήματος, πρέπει να είναι καινούργια 

αμεταχείριστα χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους σύμβασης, που καθορίζουν 

τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. 

1.4.  Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε 

ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους. 

1.5. Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο προμηθευτής 

υποχρεώνεται να υπακούσει σε οποιεσδήποτε εντολές των αρμοδίων υπηρεσιών του, για υλικό το 

οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα 

χαρακτηριστικά του. 

1.6.  Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην αρχική προσφορά καθορίζεται 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. 

 

2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ, 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΛΠ. 

2.1. Τα σχετικά συνυποβαλλόμενα, με την προσφορά στοιχεία, από τους «προμηθευτές», όπως 

πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για το εξειδικευμένο τεχνικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό, εξασφάλιση 

μακρόχρονης παροχής ανταλλακτικών ή αναλωσίμων μονοπωλιακού χαρακτήρα, εξασφάλιση 

μακρόχρονης παροχής υπηρεσιών, εγκατάστασης, service, εκπαίδευσης κλπ. εγγυήσεις ή καλύψεις 

τεχνικής ή οικονομικής φύσης κλπ. στοιχεία τα οποία αναφέρονται στα παραρτήματα της 

Διακήρυξης, και όχι για το μέρος της τεχνικής προσφοράς που συντάσσεται από τον Προμηθευτή, 

(τεχνική περιγραφή, γενικοί-ειδικοί όροι, φύλλο συμμόρφωσης, κ.λ.π.), προκειμένου να κριθούν, 

χαρακτηρισθούν και αξιολογηθούν πρέπει να είναι οπωσδήποτε επιβεβαιωμένα-τεκμηριωμένα με 
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αντίστοιχες βεβαιώσεις, από τον αντίστοιχο μητρικό κατασκευαστικό οίκο η τον εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπο του στην ευρωπαϊκή ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην οδηγία 93/42/EEC». 

Για να χαρακτηρίζεται ο «προμηθευτής» ως θυγατρικός οίκος, πρέπει στο διακριτικό του τίτλο να 

έχει και τον τίτλο του μητρικού οίκου ή να υποβάλλει στοιχεία που να βεβαιώνουν τον ισχυρισμό 

αυτό.  

Οι συμμετέχοντες πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την 

προσφορά και τα πιστοποιητικά ISO, (ΕΝ ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:03) ή τα ισοδύναμα 

αυτών, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων και πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE, ώστε να ικανοποιούνται οι 

αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (οδηγία 93/42/ΕΟΚ όπως ισχύει 

σήμερα) καθώς και τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με την ΔΥ8/1348/04. 

α. Στοιχεία φωτοτυπημένα αόριστα ελλιπή ή ασαφή δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την 

αξιολόγηση. 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Οίκου κατασκευής δύναται να βεβαιώνει τα ανωτέρω περιγραφόμενα 

στοιχεία με υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον του έχει δοθεί προς τούτο από τον Μητρικό 

κατασκευαστικό οίκο επίσημη πρωτότυπη εξουσιοδότηση.  

β. Στο περιεχόμενο των πάσης φύσεως βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών, ή δικαιολογητικών, ή 

εγγυήσεων-καλύψεων (χρονικές – ποιοτικές – ποσοτικές - παροχής όρων συντήρησης – 

ανταλλακτικών - αναλωσίμων κλπ.), τα οποία θα αναφερθούν & κατατεθούν από τους 

«προμηθευτές» για την αξιολόγηση, βαθμολόγηση, προμήθεια – εγκατάσταση – παράδοση – 

εκπαίδευση - διασφάλιση συντήρησης, εγγυήσεων, ανταλλακτικών, αναλωσίμων, εκπαιδευμένου 

(τεχνικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού) κ.λ.π., και τα οποία θα είναι πρωτότυπα, θα 

περιλαμβάνονται πλήρη στοιχεία, κατά περίπτωση, του μητρικού ή θυγατρικού ελληνικού οίκου 

(Δ/νση, τηλέφωνο, Fax, κλπ.) και του υπογράφοντος Νομίμου Εκπροσώπου (όνομα-ιδιότητα). 

 

2.2. ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

2.2.1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με 

πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο, για 

την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Η σύνθεση του συνεργείου συντήρησης καθώς και 

τα τυπικά κλπ. προσόντα των απασχολουμένων να αναφερθούν αναλυτικά στην προσφορά ως και 

τα αντίστοιχα διακριβωμένα προς τούτο όργανα. 
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Ασάφειες ή αοριστίες, ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού τους όρους 

εγγυήσεων ή τη συντήρηση κλπ. θα χαρακτηρίζονται, απαράβατοι όροι και οι προσφορές θα 

αποκλείονται (αφορά τα είδη που χρειάζονται συντήρηση). 

2.2.2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του μηχανήματος για δύο (2) 

τουλάχιστον χρόνια από την παράδοση του κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες 

διατάξεις, ως και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον (10) συνολικά 

έτη, με έγγραφη επιβεβαίωση του μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Σε περίπτωση προσφοράς της 

εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν των δύο ετών, η σχετική πέραν των δύο ετών επιβεβαίωση θα 

γίνεται με έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού μητρικού οίκου και οπωσδήποτε με ειδική 

αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης το 

Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη του όλου μηχανήματος προερχόμενη από τη 

συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, 

ανταλλακτικά υλικά, εκτός αναλωσίμων που αναφέρεται στη διακήρυξη ότι εξαιρούνται. Στην 

πλήρη εγγύηση περιλαμβάνεται υποχρέωση του προμηθευτή και για προληπτικό έλεγχο 

συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου, ώστε το μηχάνημα να είναι 

πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας, ότι δηλαδή ακριβώς προβλέπει το σχέδιο πλήρους σύμβασης. 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΤΟΥ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπόχρεος φορέας για την έγκαιρη παράδοση του έτοιμου χώρου, 

προς εγκατάσταση του συγκροτήματος, δεν συμμορφωθεί εμπρόθεσμα και δεν ετοιμάσει το χώρο 

(σύμφωνα με τις αναγκαίες απαιτήσεις του προμηθευτικού οίκου), ένα μήνα πριν από την 

συμβατική ημερομηνία παράδοσης, τότε η μεν παράδοση των ειδών ακολουθεί τις αντίστοιχες 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, η δε εγγύηση καλής λειτουργίας αρχίζει το βραδύτερο ένα 

μήνα, μετά την συμβατική ημερομηνία παράδοσης. 

2.2.3. Κατά τη διάρκεια εγγύησης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλάβης κλπ. 

που θα παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου (ιατρό ή 

ηλεκτρονικό) και τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα 

αίτια τους και η διάρκεια ακινητοποίησης του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται 

τηλεφωνικά για την βλάβη και θα στέλνεται Fax, οπότε και αρχίζει να μετρά ο χρόνος 

ακινητοποίησης. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες 

ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος ΙΣΧΥΕΙ ΟΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ 

ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. 

1.2.4. Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής σε κατάσταση λειτουργίας ο 

προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει: Πλήρη σειρά τευχών (σε έντυπη και ηλεκτρονική 
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μορφή) με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS), καθώς και όλο το 

απαραίτητο λογισμικό για την πλήρη λειτουργία του μηχανήματος και την επαναφόρτωση του (σε 

όποιο είδος υπάρχει) από τους τεχνικούς του Νοσοκομείου (π.χ. τυχόν αναβαθμίσεις του κλπ.). Να 

περιγραφεί λεπτομερώς ο τρόπος επαναφόρτωσης του λειτουργικού συστήματος του μηχανήματος 

και να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες.  

Επίσης να παραδοθούν όλα τα σχεδιαγράμματα των επιμέρους τμημάτων του μηχανήματος και 

όλοι οι απαραίτητοι κωδικοί  χρήστη και τεχνικού (ελέγχων, επισκευών, ρυθμίσεων κλπ.). 

2.2.5. Μετά τη λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεώνεται 

(μόνο για το είδος με α/α 3) να αναλάβει τη συντήρηση και την επισκευή του όλου συστήματος, 

μέχρι τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από της παράδοσης του μηχανήματος σε κατάσταση 

λειτουργίας, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οποία θα έχει καθορίσει οπωσδήποτε στην 

αρχική οικονομική του προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση-εγγύηση του μητρικού ή 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην ευρωπαϊκή ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην οδηγία 

93/42/EEC, η οποία θα κατατεθεί μετά της προσφοράς και θα αναφέρεται στην αντίστοιχη 

Διακήρυξη, ως και στο υφιστάμενο τεχνικό δυναμικό στην χώρα μας για service κλπ, με βάση  το 

συνημμένο σχέδιο σύμβασης συντήρησης . 

2.2.6. Σχετικά με την παροχή εγγυήσεων από τον προμηθευτή για την τήρηση των όρων της 

σύμβασης προμήθειας και συντήρησης ισχύουν τα ακόλουθα : 

α. Κατά την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας ο προμηθευτής υποχρεώνεται να αντικαταστήσει 

την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό με άλλη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

όλων των όρων της σύμβασης, ίση με το πέντε (5%) τοις εκατό της συνολικής αξίας του υπό 

προμήθεια μηχανήματος (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης και πριν από την 

έναρξη του εγγυημένου χρόνου καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεώνεται να καταθέσει 

εγγυητική επιστολή για την καλή λειτουργία του εκάστοτε μηχανήματος, ποσού ίσου με το 3% της 

συμβατικής του αξίας χωρίς Φ.Π.Α., ο χρόνος ισχύος της οποίας θα πρέπει να είναι ίσος με τον 

συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας του είδους, πλέον τρεις (3) μήνες. 

β. Μετά την εκπνοή του χρόνου της εγγύησης καλής λειτουργίας ο προμηθευτής υποχρεώνεται, 

εφόσον θα έχει ανατεθεί κατά τα ανωτέρω η συντήρηση, να αντικαταστήσει την ως άνω εγγυητική 

επιστολή, με άλλη τήρησης των όρων πλήρους συντήρησης και επισκευών, ίση με δύο τις εκατό 

(2%) της αντίστοιχης ετήσιας αμοιβής (χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτή θα έχει καθορισθεί στην 

οικονομική προσφορά. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα παραμείνει μέχρι την αντικατάσταση της 

από την αντίστοιχη του επόμενου έτους στο φορέα για τον οποίο προορίζεται το είδος. Η αμοιβή 
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για τη συντήρηση θα καταβάλλεται στο τέλος της ετήσιας διάρκειας συντήρησης και αφού θα 

έχουν αφαιρεθεί τυχόν ρήτρες. 

γ. Σε περίπτωση αφαίρεσης της εξουσιοδότησης του  μητρικού οίκου προς τον προμηθευτή, για 

παροχή ανταλλακτικών - συντηρήσεων - τεχνικής υποστήριξης - εγγυήσεων κλπ. και εντός της 

απαιτούμενης δεκαετίας, θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση δέσμευσης του οίκου κατασκευής για 

την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανήματος, με τους ίδιους ζητούμενους όρους μέχρις 

συμπλήρωσης της δεκαετίας τουλάχιστον. 

 

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ –ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

3.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να συνυποβάλλει με ποινή αποκλεισμού, οπωσδήποτε μετά της 

προσφοράς του τα παρακάτω, προκειμένου αφενός μεν τα αντίστοιχα στοιχεία να αξιολογηθούν – 

βαθμολογηθούν και αφετέρου δε να εξασφαλίζεται η πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων και 

αποδόσεων των ειδών και κύρια να διασφαλίζεται από τους χρήστες η κανονική λειτουργία των 

μηχανημάτων και ταυτόχρονα να προστατεύεται η Δημόσια Υγεία με την χρησιμοποίηση των 

αναγκαίων εκάστοτε στοιχείων, κατά τη διενέργεια των εξετάσεων : 

α. Πλήρες εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του μητρικού κατασκευαστικού 

οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και 

λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα 

κατά την παράδοση του μηχανήματος, ενώ στην αρχική προσφορά μπορεί να δοθεί στην Αγγλική και 

κατά προτίμηση και στην Ελληνική.  

β. Πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς – χειριστές) όπως και για 

τους τεχνικούς του τμήματος βιοϊατρικής τεχνολογίας (μόνο για το είδος με α/α 3) ένας τεχνικός 

θα εκπαιδευτεί, με επιβάρυνση της αναδόχου εταιρείας, και θα παρακολουθεί όλες τις 

μετεκπαιδεύσεις που θα πραγματοποιούνται για τους τεχνικούς της, θα του χορηγηθεί 

πιστοποιητικό ώστε να μπορεί να επεμβαίνει για επισκευή και συντήρηση, ως και αντίγραφο των 

αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα. 

3.2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει ότι διαθέτει μόνιμο και κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό (πέραν και ανεξάρτητα του αντίστοιχου τεχνικού προσωπικού για παροχή υπηρεσιών 

εγκατάστασης, συντήρησης, κλπ) για την υποστήριξη των προσφερομένων ειδών από άποψη 

λειτουργική και επίδειξη – εκμάθηση του προσωπικού των Νοσοκομείων (ιατρών - χειριστών) τόσο 

επί της λειτουργίας των ειδών όσο και επί των δυνατοτήτων αποτελεσματικότερης και 

επωφελέστερης εκμετάλλευσης και ανάπτυξης της απόδοσής των, ποιοτικής και ποσοτικής. 
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Το υπόψη εκπαιδευτικό ως και το τεχνικό προσωπικό θα αναφερθεί χωριστά με τον αντίστοιχο 

χρόνο ενασχόλησής του, τα προσόντα, εκπαίδευση κλπ και θα συνυποβληθεί σχετικό πιστοποιητικό 

ειδικής προς τούτο εκπαίδευσης και αντίστοιχης εξουσιοδότησης από τον μητρικό κατασκευαστικό 

οίκο, ώστε να τεκμηριώνεται η καταλληλότητά του, αντίστοιχα, για την πλήρη εκπαίδευση ιατρών 

χειριστών επί της λειτουργίας των μηχανημάτων και της πλήρους εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων 

των ειδών ενώ για το τεχνικό προσωπικό ή καταλληλότητα του για εγκατάσταση, service κλπ των 

υπόψη ειδών. Η υπόψη εκπαίδευση (ιατρών – φυσικών - χειριστών) θα παρέχεται επί ένα μήνα 

μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος άνευ πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή. 

3.3. Ο προμηθευτής υποχρεούται εντός της δεκαετίας να παράσχει επί πλέον μία ανάλογη 

εκπαίδευση ύστερα από αίτημα του φορέα χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής για τυχόν 

επανάληψη της εκπαίδευσης μεταγενέστερα, προς εκπαίδευση νέου προσωπικού  (ιατρών, φυσικών 

ή χειριστών και βιοϊατρικών μηχανικών) 

3.4. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν διαθέτει το προσωπικό της παραγράφου 3.2. πρέπει στην 

προσφορά να υπάρχει έγγραφο του μητρικού οίκου ότι η εκπαίδευση θα γίνει από δικό του 

εξειδικευμένο προσωπικό στην Ελληνική γλώσσα και με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3. 

 

 

 

4. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – SERVICE 

4.1. Για το είδος με α/α 3 που ο προμηθευτής θα αναλάβει τη συντήρηση και την επισκευή του 

όλου συστήματος, μέχρι τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από της παράδοσης του μηχανήματος σε 

κατάσταση λειτουργίας, τα ανταλλακτικά περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού, 

μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά, στην προσφερόμενη ετήσια τιμή συντήρησης.  

4.2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει την αποθήκευση ανταλλακτικών και κύρια τη 

διάθεση ανταλλακτικών, ως και των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και 

απόδοση του συγκροτήματος, επί δέκα (10) τουλάχιστον συνολικά έτη. Η ανάλογη δέσμευση θα 

γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης των μητρικών κατασκευαστικών οίκων, για την 

αξιολόγηση της προσφοράς, δεδομένου ότι κρίνεται ως ουσιώδης απαίτηση της διακήρυξης για την 

ομαλή και απρόσκοπτη μακρόχρονη λειτουργία του συγκροτήματος. 

4.3. Στην τεχνική προσφορά, πέρα από την βασική σύνθεση του προσφερόμενου συγκροτήματος θα 

περιλαμβάνονται οπωσδήποτε σε λίστα όλα τα απαραίτητα υλικά - αναλώσιμα για την λειτουργία 

του μηχανήματος. 
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5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (αφορά μόνο το είδος Νο 3) 

5.1. Ο προμηθευτής υποχρεούται στην οικονομική προσφορά να αναφέρει την συγκεκριμένη 

ετήσια τιμή των εξόδων πλήρους συντήρησης (ως 4.1 ανωτέρω), οπωσδήποτε με ποινή 

αποκλεισμού, για το πρώτο έτος, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, 

(ανεξάρτητα των λοιπών όρων εγγύησης κάθε προσφοράς, οι οποίες θα αξιολογηθούν κατά 

περίπτωση). Στη συνέχεια η τιμή να αναπροσαρμόζεται-αναθεωρείται ετήσια, ως κατωτέρω 

αναφέρεται, μέχρι συμπληρώσεως συνολικά δεκαετίας. 

5.2. Οι προσφερόμενες αρχικές αντίστοιχες ετήσιες τιμές για συντήρηση ή για προμήθεια θα πρέπει 

να είναι συγκεκριμένες και να αναθεωρούνται-αναπροσαρμόζονται, ανά έτος, μέχρι τη 

συμπλήρωση δεκαετίας, με συγκεκριμένο αντίστοιχο ποσοστό της αναγκαίας κατά περίπτωση, 

ετήσιας προσαύξησης επί των αρχικών τιμών, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τον εκάστοτε 

επίσημο πληθωρισμό του προηγούμενου έτους της Ε.Σ.Υ.Ε.. 

5.3. Οι οικονομοτεχνικοί όροι ή προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται σε κάθε προσφορά, όταν 

αφορούν σε παροχή στοιχείων κλπ. για τον υπολογισμό, για μια δεκαετία, των συνολικών εξόδων 

συντήρησης και λειτουργίας, θα πρέπει οπωσδήποτε να ικανοποιούν κατ’ ελάχιστον τις επιμέρους 

απαιτήσεις της Διακήρυξης, ως προς τα περιλαμβανόμενα στη συντήρηση και ως προς τα τεχνικά 

στοιχεία εγγυήσεων-καλύψεων των υλικών, ώστε τελικά να καθίσταται δυνατή αφενός η 

αξιολόγηση-βαθμολόγηση των τεχνικών όρων ή απαιτήσεων και αφετέρου η διαμόρφωση 

συμψηφιστικά της συνολικής ενδεικτικής τιμής συντήρησης-λειτουργίας, για μια δεκαετία. 

 

6. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 

6.1 Κατά την αξιολόγηση – βαθμολόγηση των προσφορών καταρτίζεται, για κάθε αποδεκτή 

προσφορά, ισοδύναμη συγκριτικά σύνθεση του προσφερομένου είδους, η οποία οφείλει να 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και με βάση αυτή τη σύνθεση, διαμορφώνεται μετά το 

άνοιγμα  των οικονομικών προσφορών, η αντίστοιχη ισοδύναμη συγκριτική τιμή προμήθειας του 

είδους. 

Η ισοδύναμη συγκριτική τιμή προμήθειας – εγκατάστασης – παράδοσης σε λειτουργία, θα ληφθεί 

υπόψη, ως θα διαμορφωθεί στην οικονομική αξιολόγηση των προσφορών. 

6.2 Η συνολική ενδεικτική τιμή, της πλήρους συντήρησης, για δέκα συνολικά έτη, με βάση 

υπολογισμού την προσφερόμενη τιμή Τ1 για το πρώτο έτος μετά την λήξη της εγγύησης θα ληφθεί 
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υπόψη στην οικονομική αξιολόγηση (χωρίς τις αντίστοιχες προσφερόμενες ετήσιες προσαυξήσεις – 

αναθεωρήσεις) κατά 0,75 του συνολικού για δέκα έτη ποσού, προκειμένου οι μελλοντικές δαπάνες 

να αναχθούν σε παρούσες αξίες. 

6.3 Η συνολική συγκριτική ενδεικτική τιμή, η οποία προκύπτει ως άθροισμα : 

α) της ισοδύναμης συγκριτικής τιμής προμήθειας – εγκατάστασης – παράδοσης σε πλήρη 

λειτουργία, ως προαναφέρθηκε, 

β) της ενδεικτικής συνολικής τιμής (οπωσδήποτε για δέκα συνολικά έτη και ανεξάρτητα του 

χρόνου κλπ. όρων εγγύησης) της αντίστοιχης συντήρησης και λειτουργίας, ως προαναφέρθηκε, 

κατά 0,75.  

Θα ληφθεί υπόψη και θα συμμετάσχει στη διαδικασία ανάδειξης της συμφερότερης προσφοράς σε 

συσχετισμό πάντοτε με την, κατά προσφορά, σταθμισμένη βαθμολογία. 

 

7. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

7.1 Οι προσφορές για να χαρακτηρισθούν καταρχήν αποδεκτές και να αξιολογηθούν θα πρέπει με 

ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να είναι πλήρεις, σαφείς, αναλυτικές, τεκμηριωμένες και 

δεόντως υπογεγραμμένες και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τεχνικές ή πληρότητας, βεβαιώσεων 

κλπ που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 

Τα στοιχεία των προσφερομένων μηχανημάτων κλπ πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένα ώστε να 

παρέχεται η ευχέρεια βαθμολόγησης, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των 

προσφερομένων ειδών, σε σύγκριση με τις τεχνικές κλπ. απαιτήσεις της διακήρυξης των ποιοτικών, 

ποσοτικών, λειτουργικών αποδόσεων και πλεονεκτημάτων των ειδών, ως επίσης των εγγυήσεων, 

της τεχνικής υποδομής για παροχή υπηρεσιών και αποθήκευση – προμήθεια ανταλλακτικών ή 

αναλωσίμων, της δυνατότητας για παροχή εκπαίδευσης για τις λειτουργικές ανάγκες ή τις ανάγκες 

παροχής υπηρεσιών σέρβις κλπ. 

 

 ΑΡΘΡΟ 2. Τεχνική προσφορά 

α. Οι προσφορές για να χαρακτηρισθούν καταρχήν αποδεκτές και να αξιολογηθούν, θα πρέπει με 

ποινή αποκλεισμού τους να είναι πλήρεις, σαφείς, αναλυτικές, τεκμηριωμένες και δεόντως 

υπογεγραμμένες και να ικανοποιούν τις λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις των προδιαγραφών 

και την πληρότητα, των βεβαιώσεων, των δικαιολογητικών και όλων των στοιχείων που 

αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Τα στοιχεία του προσφερόμενου εξοπλισμού πρέπει να 
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είναι πλήρως τεκμηριωμένα, ώστε να παρέχεται η ευχέρεια βαθμολόγησης, κατά την αξιολόγηση 

των τεχνικών χαρακτηριστικών αυτού, σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης.  

β. Η Τεχνική Προσφορά, θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε 1) πλήρη αναλυτική "ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ", 2) πλήρη "Πίνακα Συμμόρφωσης", στον οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά το 

προσφερόμενο είδος σε αντιστοιχία με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και 

όπου θα τηρείται –κατά το δυνατόν- η ίδια σειρά και αρίθμηση με αυτές των προδιαγραφών. και 3) 

επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.  

Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα 

επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση 

επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν 

αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς 

τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus 

θα αποκλείονται. 

γ. Προσφορές οι οποίες στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ τους ή στον ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

κ.λ.π. θα είναι αόριστες, ασαφείς ή ελλιπείς και δεν θα πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις 

για τεκμηρίωση, θα αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης. 

δ. Για τη διευκόλυνση και διασφάλιση της διαδικασίας αξιολόγησης, το σύνολο των στοιχείων της 

τεχνικής προσφοράς (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ) θα υποβάλλονται οπωσδήποτε σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές, σε χωριστούς 

φακέλους – ντοσιέ με αρίθμηση του περιεχομένου κάθε φακέλου και αντίστοιχο ευρετήριο. 

Οι υποψήφιοι πρέπει στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς να καταθέσουν: 

1) Έγγραφη δήλωση με την οποία εγγυώνται:  

α) Ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός είναι πλήρης, καινούριος, αμεταχείριστος σύγχρονης 

τεχνολογίας, κατάλληλος για βαριά νοσοκομειακή χρήση.  

β) Την ποιότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, την 

καταλληλότητά του για τη χρήση για την οποία προορίζεται και γενικά την ανταπόκρισή του στις 

τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης,  

γ) Ότι μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε 

περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των χρηστών ή 

ενδεχομένως και άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων και εξοπλισμού. 
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2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι με την παράδοση του μηχανήματος θα παραδώσει και 

βεβαίωση του οίκου κατασκευής ότι το μηχάνημα (αναφέροντας τον αριθμό σειράς S/Ν) 

κατασκευάστηκε την τελευταία διετία. 

3) Πλήρες εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του μητρικού κατασκευαστικού 

οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών 

για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές, στην Αγγλική ή στην Ελληνική γλώσσα, με την προϋπόθεση ότι 

κατά την παράδοση του μηχανήματος θα παραδοθεί μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική 

γλώσσα το οποίο πρέπει να αποδίδει πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του 

κατασκευαστή, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς του. 

4) Έγγραφη εγγύηση-δήλωση για τη δυνατότητα υποστηρίξεως (με επισκευές, ανταλλακτικά, 

σχετική πληροφόρηση κ.λ.π.) του προσφερόμενου εξοπλισμού κατά τη διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης και των τυχών παρατάσεων αυτής. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο 

κατασκευαστής, τότε σχετικά με τη διάθεση ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση του προμηθευτή – 

κατασκευαστή. Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων 

κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και δεν 

απαιτούνται οι δηλώσεις περί διάθεσης ανταλλακτικών των κατασκευαστικών οίκων των διαφόρων 

υποσυστημάτων. 

5)  Το μηχάνημα θα πρέπει να πληροί τους ισχύοντες Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς 

ποιότητας και ασφαλείας. Ταυτόχρονα οι προσφέρουσες επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν την 

προβλεπόμενη πιστοποίηση για την εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Ειδικότερα οι προσφορές και ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα 

πρέπει –με ποινή απόρριψης- να συνοδεύονται από: 

α) πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CE certificate) προς την οδηγία 93/42 της Ε.Ε. για το σύνολο των 

μερών του συγκροτήματος, που να έχει εκδοθεί από κοινοποιημένο οργανισμό. Σε περίπτωση που 

στο πιστοποιητικό δεν αναφέρεται με σαφήνεια το προσφερόμενο μοντέλο ή/και κάποια από τα 

μέρη του ή τα παρελκόμενά του, θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη δήλωση πιστότητας (CE 

declaration of conformity) του κατασκευαστή. 

β) Συμμόρφωση σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ για την ηλεκτρομαγνητική 

συμβατότητα (κοινή Υπουργική Απόφαση 94649/8682/93). 

γ) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά ISO 9001/2000 ή μεταγενέστερο αυτού τόσο του 

κατασκευαστικού οίκου όσο και του προμηθευτή, ISO 13485/03( διακίνηση και τεχνική υποστήριξη 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων) καθώς και πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης ώστε να 

ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του 
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Συμβουλίου «Περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΕΕ L 169/12-7-1993), όπως 

τροποποιημένη ισχύει, προς τις διατάξεις της οποίας εναρμονίστηκε η εθνική νομοθεσία με την υπ’ 

αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-9-2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2198/2-10-2009)) 

και το προσφερόμενο είδος να διατίθενται στο εμπόριο σύμφωνα με το νόμο (ΚΥΑ 

ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.138648/2009).  

6) Οι προμηθευτές που διακινούν τον εν λόγω εξοπλισμό πρέπει να συμμορφώνονται με την Δ.Υ. 

8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως ισχύει και να είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα 

εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ. 117/2004. _Προσφορά, με την οποία δεν θα 

υποβληθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συμμόρφωσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

7) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνει:  

α) την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστούν το προσφερόμενα προϊόντα και τον 

τόπο εγκατάστασης της,  

β) ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία 

εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, και ότι ο νόμιμος 

εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί του την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου γίνεται η αποδοχή.  

8) Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι τα προσφερθέντα στον διαγωνισμό 

αναλώσιμα και ανταλλακτικά προτείνονται από τον εν λόγω Οίκο για κανονική χρήση, ότι είναι 

απόλυτα συμβατά με τα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη του μηχανήματος, και ότι δεν θα 

επηρεάσουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του. 

9) Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι η προσφέρουσα εταιρεία (προμηθευτής) 

είναι εξουσιοδοτημένη ως προς την παροχή πλήρους τεχνικής και Επιστημονικής υποστήριξης 

(service, ανταλλακτικά κ.λ.π.) και ότι στελέχη της έχουν εκπαιδευτεί στα εργοστάσια του οίκου 

κατασκευής. Αποδεικτικά ως προς την εκπαίδευση και τη διάρκεια θα συνυποβληθούν με τη 

βεβαίωση. 

10) Ακριβές αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές.  

11) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέτρων που λαμβάνει ο 

προμηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας. 
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 Ο προμηθευτής οφείλει να διαθέτει κατάλληλα οργανωμένο και στελεχωμένο τεχνικό 

τμήμα με εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα παρέχει ταχεία και αποτελεσματική τεχνική 

εξυπηρέτηση στο Νοσοκομείο που αναφέρονται στην προμήθεια και αυτό θα πρέπει να 

αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα (πιστοποιητικά ή αριθμός εγγραφής στο ΙΚΑ - διεύθυνση 

εγκατάστασης, απασχολούμενο προσωπικό, τεχνικά μέσα κ.λπ.). Οι επιχειρήσεις οφείλουν να 

εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν έγκαιρα στις 

εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες του Νοσοκομείου. 

Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς. 

Έπειτα από την υποβολή της προσφοράς, τόσο πριν όσο και μετά τη σύναψη της σύμβασης, 

απαγορεύεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας, στην οποία δηλώθηκε ότι θα κατασκευαστεί 

το προϊόν και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της 

σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνον σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή διακοπής 

λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο, ενώ μετά τη σύναψη της 

σύμβασης η αλλαγή αυτή μπορεί να εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή.  

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις απαιτείται Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νοσοκομείου, μετά από γνώμη της Επιτροπής του διαγωνισμού.  

Κατασκευή του εξοπλισμού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε χωρίς προηγούμενη 

έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, συνεπάγεται αντιστοίχως τον αποκλεισμό του προμηθευτή ή την 

κήρυξη αυτού έκπτωτου από τη σύμβαση, με τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. Εγκατάσταση - Παράδοση 

Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο Νοσοκομείο σε χώρους που 

υποδεικνύονται από αυτό.  

 

ΑΡΘΡΟ 4. Παραλαβή – Παράδοση προμήθειας 

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς, εγκατάστασης, παράδοσης, παραλαβής  και 

θέσης σε λειτουργία, των προς προμήθεια ειδών. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να βρει το μεταφορικό μέσο και να φροντίσει για την 

φόρτωση, μεταφορά και παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στον τόπο παράδοσής τους. Στη 

μεταφορά εφαρμόζονται οι όροι και οι συμφωνίες των Κωδικοποιημένων Ρητρών Μεταφοράς. 

Εφόσον το μεταφορικό μέσον είναι πλοίο, αυτό υπόκειται στους όρους και συμφωνίες των 
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Classification Clauses. 

Ο προμηθευτής αμέσως μετά τη φόρτωση των υπό προμήθεια ειδών, είναι υποχρεωμένος να 

γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία, κάθε στοιχείο σχετικό με τη φόρτωση και τη μεταφορά (άρθρο 30 

του Π.Δ. 118/2007). 

Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης, παράδοσης μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση 

σοβαρότατων λόγων, που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των ειδών ή 

σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Σε αυτή την περίπτωση 

μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τα προς μεταφορά είδη σε ασφαλιστική 

εταιρεία. Η ασφάλιση θα καλύπτει όλους ανεξαιρέτως τους κινδύνους, σύμφωνα με τη φύση των 

ειδών, όπως και αυτούς του πολέμου, απεργιών, στάσεων κ.λπ. όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες 

του Ινστιτούτου των ασφαλιστικών Λονδίνου, που ισχύουν κάθε φορά (άρθρο 29,  Π.Δ. 118/2007). 

Πλέον των ανωτέρω, η ασφάλιση θα καλύπτει τη συμβατική αξία των ειδών συν 5% από αυτή και 

θα ισχύει από τη φόρτωση μέχρι την ημερομηνία οριστικής παράδοσής τους στον τόπο παράδοσης 

του προμηθευτού υλικού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους συμφωνιών. 

Η συσκευασία θα είναι όμοια με αυτή του εμπορίου με σκοπό την προστασία των μεταφερόμενων 

ειδών, από τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά τους χωρίς άλλη χρηματική επιβάρυνση. Τα σχετικά 

υλικά συσκευασίας δεν επιστρέφονται στον προμηθευτή. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας 

πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις. 

υτή 

 

 

Ο αντιπρόσωπος του Οίκου των ειδών στην Ελλάδα υπέχει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες όπως 

αυτές καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις περί εμπορικών αντιπροσώπων εισαγωγής. 

Παράδοση. 

Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών είναι o προβλεπόμενος από την διακήρυξη για το 

κάθε είδος.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την έγκαιρη ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής - 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα-, ως προς το χρόνο παράδοσης των ειδών, 

προκειμένου να ετοιμαστούν οι σχετικοί χώροι όπου απαιτείται. 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης- παράδοσης των υλικών 

μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 

ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 
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συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης, δεν 

επιβάλλονται κυρώσεις (άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007). 

Για τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης 

Διαχειριστικής Αρχής (ΕΔΑ) του  Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-εκφόρτωσης, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, 

μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 118/2007. Εάν 

λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης 

ή εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες 

από το Π.Δ. 118/2007 κυρώσεις. 

Τόπος παράδοσης. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να παραδώσει τα Είδη στο Νοσοκομείο 

Καστοριάς, με έξοδα, ευθύνη και μέριμνά του στους χώρους που έχουν υποδειχτεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Εγκατάσταση 

 Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του εξοπλισμού (στα είδη 

που προβλέπεται) και να το δοκιμάσει και παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με δικό του 

ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό, με δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους 

κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τη λοιπή σχετική νομοθεσία του ελληνικού κράτους, τις 

οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και, τέλος, τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών 

του Γ.Ν. Καστοριάς, στους χώρους που διαθέτουν. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εγκατάσταση εξειδικευμένο προσωπικό 

το οποίο θα αναφέρεται στο φάκελο τεχνικής προσφοράς, η δε Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να 

ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου. 

 

Ως τόπος παράδοσης και παραλαβής ορίζεται το Γ.Ν. Καστοριάς, και εγκατάσταση των 

μηχανημάτων, των συσκευών και των συστημάτων θα γίνει στους αντίστοιχους χώρους, του Γ.Ν. 

Καστοριάς, για την εγκατάσταση του εξοπλισμού. 

Η εγκατάσταση των μηχανημάτων, των συσκευών και των συστημάτων καθώς και τα υλικά που θα 

χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τους σχετικούς κανονισμούς για ασφάλεια και 

υγιεινή και να διασφαλίζουν την ομαλή και πλήρη λειτουργία των ηλεκτρολογικών και 

μηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτιριακών υποδομών του Γ.Ν. Καστοριάς. Με ευθύνη και 

δαπάνη του προμηθευτή, μετά από σχετικό του αίτημα και έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία του 

Γ.Ν. Καστοριάς, θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες εργασίες για την επίτευξη των ανωτέρω. 

Προετοιμασία χώρου εγκατάστασης 

Το Γ.Ν. Καστοριάς υποχρεούται να παρέχει μόνο το χώρο εγκατάστασης. Για την προετοιμασία 

του χώρου υπεύθυνος είναι ο προμηθευτής. 
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Η διαμόρφωση του δαπέδου στήριξης και τα αναγκαία μέσα και υλικά στήριξης των μηχανημάτων 

και συσκευών (μόνο για το είδος Νο 3) θα γίνουν με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια λειτουργία του και η άνετη χρήση και εκπαίδευση του προσωπικού. 

Οι απαιτήσεις σε ισχύ των ηλεκτρικών λήψεων θα αναφέρονται στις Τεχνικές Προσφορές. 

Οι προμηθευτές οφείλουν πριν την υποβολή των προσφορών, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής να επισκεφτούν το χώρο εγκατάστασης των μηχανημάτων, των 

συσκευών και των συστημάτων στο Γ.Ν. Καστοριάς. 

Παραλαβή 

Η παραλαβή του εξοπλισμού (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει μετά την εγκατάσταση και 

σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας (εάν πρόκειται για εξοπλισμό ή μηχανήματα), ως ειδικότερα 

ορίζεται από την σχετική κείμενη νομοθεσία. 

Οι περιγραφόμενες στη Σύμβαση δυνατότητες του εξοπλισμού θα ελεγχθούν με τα απαιτούμενα 

εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και όπου αυτό 

δεν είναι δυνατό, σε πραγματικές συνθήκες, με την διαδικασία που προβλέπεται στην τεχνική 

προδιαγραφή κάθε είδους. 

Σε όσα είδη απαιτείται τα όργανα μετρήσεων να είναι διακριβωμένα πρέπει να συνοδεύονται από 

σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης και ελέγχου. 

Όλα τα προσφερόμενα Είδη και υποσυστήματά τους που θα προμηθεύσει, εγκαταστήσει και θέσει 

σε λειτουργία ο Ανάδοχος πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα και να 

ικανοποιούν όλους τους όρους της σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα 

υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. 

Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε 

ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους. 

Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο Είδος και ο προμηθευτής 

υποχρεώνεται να υπακούσει σε οποιαδήποτε εντολές των αρμοδίων υπηρεσιών του, για είδος το 

οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα 

χαρακτηριστικά του. 

Τυχόν βλάβες κατά τη διάρκεια των δοκιμών βαρύνουν τον προμηθευτή ο οποίος οφείλει με δικά 

του έξοδα να τις αποκαταστήσει άμεσα εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Μετά την αποκατάσταση 

τυχόν βλαβών ακολουθεί εκ νέου δοκιμή του συστήματος διάρκειας μέχρι επτά (7) ημερών στην 

κρίση της επιτροπής παραλαβών με τους ίδιους όρους αποκατάστασης βλαβών. 

Η παραλαβή θα γίνει τμηματικά ανά είδος από τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής 

που θα συγκροτηθεί, και θα εκδίδει Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής με 

την παραλαβή του κάθε είδους, με τη διαδικασία των άρθρων 27 και 28 του π.δ. 118/2007 και 



184 
 

           
                                                                              Ευρωπαϊκή Ένωση 

                                                                                                                                      Ευρωπαϊκό Ταμείο    
                                                                                                                                Περιφερειακής Ανάπτυξης     

 
 

σύμφωνα με την αριθμ. Π1/2489/22-8- 1995 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου (Β΄ 764) και τα 

οριζόμενα της παρούσας διακήρυξης. 

Ο ορισμός των μελών της ως άνω επιτροπής θα γίνει από το Γ. Ν. Καστοριάς, εφαρμόζοντας τις 

διατάξεις του ν.4024/2011 (Α΄226). 

 

ΑΡΘΡΟ 5. Λοιποί όροι 

O Ανάδοχος υποχρεούται με δική του ολοκληρωτικά ευθύνη και επιβάρυνση να εγκαταστήσει 

πλήρως και να παραδώσει το μηχάνημα σε λειτουργία με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο 

τεχνικό προσωπικό, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς του 

Ελληνικού Κράτους, τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τις οδηγίες των 

αρμοδίων υπηρεσιών των Νοσοκομείων σε χώρους που θα του υποδειχθούν. Το κόστος τους 

συμπεριλαμβάνεται στη συνολική τιμή προμήθειας και εγκατάστασης του μηχανήματος (όπου αυτό 

χρειαστεί). 

Ο χρόνος παράδοσης-εγκατάστασης του εξοπλισμού στο Νοσοκομείο, ο οποίος πρέπει να 

αναφέρεται οπωσδήποτε στην αρχική προσφορά ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Μετά από παρέλευση δοκιμαστικής λειτουργίας, 

διάρκειας ενός (1) μηνός, κατά την οποία πρέπει να πραγματοποιηθούν όλοι οι απαιτούμενοι 

ποιοτικοί έλεγχοι, οι μετρήσεις, η επίδειξη λειτουργίας του, η διαπίστωση της καλής του 

κατάστασης, η επαλήθευση των τεχνικών του δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών, θα συνταχθεί 

πρακτικό ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6. Οικονομική προσφορά 

1. Η τιμή του προσφερόμενου εξοπλισμού θα πρέπει να αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. 

2. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται μόνο μία φορά στο τέλος της οικονομικής προσφοράς και σε 

ξεχωριστή γραμμή.  

3. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 

την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η 

ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

4. Η τιμή της προσφοράς είναι δεσμευτική για τον προμηθευτή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση της τιμής της προσφοράς και οποιαδήποτε 

αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου του εξοπλισμού, που θα προμηθεύσει βάσει της τιμής 
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5. της προσφοράς του μέχρι την οριστική ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αυτών και την 

αποπληρωμή τους. 

6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για το είδος που 

προσφέρεται, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

7. Στο στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισμού, γίνεται σύγκριση των τιμών των οικονομικών 

προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως καταγράφτηκαν κατά την τελευταία ημέρα 

της προθεσμίας υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το Ν. 3846/2010 την 

δημιουργίας βάσης δεδομένων παρατηρητηρίου τιμών για τον έλεγχο των τιμών όλων των ειδών 

που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Ν. 3580/2007 με βάση τις τιμές των χωρών της Ε.Ε.. 

8. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιμές, 

απορρίπτονται, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ως ασύμφορες, οπότε μπορεί να προτείνεται 

ματαίωση του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ή επανάληψή του. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1)   ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2)      

3)      

4)     

 

Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, 

συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι 

υποχρεωμένος να ακολουθήσει: 

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι 

τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες 

απαντήσεις. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου 

Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την 

προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού 

στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής 

και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της 

απαίτησης. 

3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της 

τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή 

αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και 

λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση 

του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης. Στην αρχή της 

ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων της. 
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4. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει 

να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). 

Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη 

συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία 

καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18) 

 

Γ) Επίσης στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται συμπληρωμένοι ο 

πίνακας της οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Είδος ΤΕΜ. ΤΙΜΗ/ 

ΤΕΜ. 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (αφορά το είδος με α/α 3 ) 

Είδος προς Συντήρηση  

(για 8 έτη μετά τα 2 έτη εγγύησης) 

ΤΙΜΗ 1
ΟΥ

 ΕΤΟΥΣ 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ 

ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΕΓΓΥΗΣΗΣ (Τ1) 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

8ΕΤΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ 

ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΕΓΓΥΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α) 
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Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αναφέρουν οπωσδήποτε στην οικονομική τους προσφορά, με ποινή 

αποκλεισμού, τη συγκεκριμένη ετήσια τιμή των εξόδων πλήρους συντήρησης (με ανταλλακτικά, 

χωρίς αναλώσιμα) για το πρώτο έτος μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας 

(ανεξάρτητα των λοιπών όρων εγγύησης κάθε προσφοράς, οι οποίες θα αξιολογηθούν κατά 

περίπτωση), ενώ στη συνέχεια η τιμή θα αναπροσαρμόζεται – αναθεωρείται ετησίως, ως κατωτέρω 

αναφέρεται, μέχρι συμπληρώσεως συνολικά δεκαετίας από την εγκατάσταση – παράδοση σε 

λειτουργία του συγκροτήματος. 

Οι προσφερόμενες αρχικές αντίστοιχες ετήσιες τιμές θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες και να 

αναθεωρούνται – αναπροσαρμόζονται ανά έτος μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας, με συγκεκριμένο 

αντίστοιχο ποσοστό της αναγκαίας κατά περίπτωση ετήσιας προσαύξησης επί των αρχικών τιμών, 

σύμφωνα με την αύξηση του τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους. 
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ΜΕΡΟΣ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

Ονομασία Τράπεζας:_______________________________________ 

Κατάστημα:______________________________________________ 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________ 

 

Προς: το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς    

 Ημερομηνία:____________ 

         ΕΥΡΩ:_________________ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΡΩ. 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …….. οδός 

……. αριθμός … ΤΚ………..,] 

[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,] 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό 

του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς για την προμήθεια των ειδών με α/α………. 

……………………………….. συνολικής αξίας..................................., σύμφωνα με τη με 

αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον 

ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν 

λόγω Εταιρίας] ή [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας] 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
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ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς, 

ήτοι τουλάχιστον οκτώ (8) μηνών). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

Σημείωση για την Τράπεζα: 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και Ν.Π.Δ.Δ., συνοψίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυητικών που 

έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

Ονομασία Τράπεζας:_______________________________________ 

Κατάστημα:______________________________________________ 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________ 

Προς: το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς  

                                                                   Ημερομηνία:____________ 

         ΕΥΡΩ:_________________ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... 

ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… 

Οδός …………. Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή 

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 

αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο «…………….» και 

…………… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος 

πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης). 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
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Σημείωση για την Τράπεζα: 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και Ν.Π.Δ.Δ., συνοψίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυητικών που 

έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας 

Ονομασία Τράπεζας:_______________________________________ 

Κατάστημα:______________________________________________ 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________ 

 

Προς: Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς    Ημερομηνία:____________ 

         ΕΥΡΩ:_________________ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ  ΜΕ ΤΗΝ  ΥΠ’ 

ΑΡΙΘΜ…………... ΣΥΜΒΑΣΗ, ΕΙΔΩΝ,  ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… 

Οδός …………. Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή 

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων της 

σύμβασης με αριθμό................... που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για την προμήθεια 

«…………….» (αρ. Διακήρυξης ………..) προς κάλυψη αναγκών του 

…………………………………… και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ 

Φ.Π.Α. αξίας εκ ……………….. ΕΥΡΩ αυτής. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τρεις (3) μήνες του συμβατικού χρόνου καλής 

λειτουργίας, ήτοι δύο (2) έτη και τρεις (3) μήνες). 
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Σημείωση για την Τράπεζα: 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και Ν.Π.Δ.Δ., συνοψίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυητικών που 

έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

3
η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Μαυριωτίσσης, 52 100 Καστοριά 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αριθμός:  

Ποσό (συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.): 
 

Προμηθευτής:  

Είδος:  

Είδος-Ποσότητα  

 

Στην Καστοριά σήμερα την .... ……….. του έτους ………., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

Αφενός 

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς που εδρεύει στην Μαυριωτίσσης, 52100 Καστοριά, και 

εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον 

κ…………………………………………………………………………….     , και η οποία στο εξής 

θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 

και αφετέρου 

Η εταιρεία με την επωνυμία …………………….. που εδρεύει στην …………………….. *, έχει 

αριθμό φορολογικού μητρώου ................., υπάγεται στη ΔΟΥ............ και εκπροσωπείται νόμιμα 
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από τον κ. …………………….., …………………….. της εταιρείας, σύμφωνα με το ............. και η 

οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1) Την υπ. αριθμ. ………… διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την «Προμήθεια 

……………………………………………..». 

2)Η αριθμ. ………./……………. Απόφαση του Διοικητή   της Αναθέτουσας Αρχής περί ορισμού 

της αρμόδιας επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

3) Την από …………….. και με αριθμ. Πρωτ. .........../……/…………… προσφορά του αναδόχου, 

που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης. 

4) Την υπ. αριθ. ................... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Ανάδοχο. 

5) Η αριθμ. ………./……………. Απόφαση του Διοικητή  της Αναθέτουσας Αρχής περί ορισμού 

της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής και διαχείρισης . 

 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία 

περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, 

αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της 

Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. 

Διοικητική εντολή: οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή, τη 

Διοίκηση του Νοσοκομείου ή την Επιτροπή Παραλαβής στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση 

της προμήθειας. 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 

πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των 

τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. 

Έργο: Η αριθ. ……………… διακήρυξη που αφορά στην ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια 

Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 0058, Κωδικός έργου ΠΔΕ: 2013ΕΠ00580048), 

είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013 και συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  με κωδικό (MIS 446785) 
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Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 

Επιτροπή Παραλαβής: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται …………………….., με 

βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης της 

προμήθειας και την παραλαβή αυτής. 

Παραδοτέα- Προθεσμίες: Η προμήθεια και οι τυχόν υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή 

οφείλει να παραδώσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από 

την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η 

τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει 

στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. 

Προσφορά: η από …………………….. προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την 

εκτέλεση της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

Συμβατικά τεύχη: Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, 

καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά 

ισχύος: α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου. 

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της Προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής 

που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας και εγκατάστασης 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα, με τους κατωτέρω όρους και 

συμφωνίες, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ I : ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

A/A 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

1.      

2.      
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 ΣΥΝΟΛΟ     

 ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ II : ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

A/A 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

1.      

2.      

 ΣΥΝΟΛΟ     

 ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)   

(στη σύμβαση θα περιλαμβάνονται από τα ζητούμενα είδη, εκείνα στα οποία αναδείχθηκε ανάδοχος ο 

προμηθευτής, σύμφωνα με την κατακυρωτική απόφαση) 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους 

της από     /   -    -2014 διακήρυξης του διαγωνισμού και την από ............ τεχνική και οικονομική 

προσφορά του Προμηθευτή, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά της Προμηθεύτριας σε 

συνδυασμό με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθμ. ………  Διακήρυξης , που 

επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

ΑΡΘΡΟ  4. ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  &  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου στους χώρους 

του Νοσοκομείου σύμφωνα με τον πίνακα του παραπάνω άρθρου 2 και σύμφωνα με τους ειδικούς 

όρους της αριθμ. …….. Διακήρυξης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης των ειδών θα 

επιβληθούν στον Προμηθευτή κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. 

Ο χρόνος παράδοσης - εγκατάστασης του εξοπλισμού στο εκάστοτε Νοσοκομείο ορίζεται σε 

……………ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης σύμβασης. Μετά 

από παρέλευση δοκιμαστικής λειτουργίας, διάρκειας ενός (1) μηνός, κατά την οποία πρέπει να 

πραγματοποιηθούν όλοι οι απαιτούμενοι ποιοτικοί έλεγχοι, οι μετρήσεις, η επίδειξη λειτουργίας 

του, η διαπίστωση της καλής του κατάστασης, η επαλήθευση των τεχνικών του δυνατοτήτων και 
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χαρακτηριστικών, θα συνταχθεί πρακτικό ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια 

Επιτροπή. 

1) Η παραλαβή της προμήθειας του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του εκάστοτε 

Νοσοκομείου και θα γίνει από τριμελή επιτροπή, που θα εκδώσει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Η παράδοση του εξοπλισμού, ο οποίος θα πρέπει να είναι 

απολύτως κατάλληλος για τη χρήση που προορίζεται, θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.  

2) Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης του υπό προμήθεια 

εξοπλισμού εκτός αν η φθορά ή καταστροφή προέλθει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητα των 

υπαλλήλων του Νοσοκομείου. 

3) Ρητώς συμφωνείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο παράδοσης έχει 

αποσυρθεί από την κυκλοφορία οποιοδήποτε μέρος του εξοπλισμού, αυτό θα αντικαθίσταται από 

τον προμηθευτή με άλλο με ισοδύναμα ή βελτιωμένα χαρακτηριστικά. 

4) Η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει από Επιτροπή που θα ορίσει η Υπηρεσία. Ο 

έλεγχος της ποιότητας του εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, τα 

προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, την προσφορά του 

Προμηθευτή, τα παραστατικά που θα συνοδεύουν τον εξοπλισμό και πάντως, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της παραπάνω Επιτροπής. 

5) Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης ήθελε ζητήσει ο 

φορέας για τη διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών του. 

6) Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στο δελτία αποστολής και το τιμολόγιο πώλησης τον 

αριθμό της σύμβασης.  

7) Για την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού από την αρμόδια επιτροπή, 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παράδοση των τεχνικών εγχειριδίων και πιο συγκεκριμένα πλήρης 

σειρά τευχών με οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής (Operation and service manual) 

στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.  

Κατά τα λοιπά, για τον τόπο, χρόνο και τη διαδικασία παράδοσης – παραλαβής ισχύουν οι όροι της 

αριθ.  ……………..  Διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ –ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά 

του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τον εξοπλισμό ή δεν 
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επισκεύασε ή συντήρησε αυτόν μέσα στο συμβατικό χρόνο, με απόφαση του αρμοδίου για τη 

διοίκηση του φορέα (Γ.Ν.Κ.) οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

 Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν ο εξοπλισμός δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε 

με ευθύνη του Δημοσίου ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 Με την απόφαση κήρυξης αναδόχου εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η 

δυνατότητα παράδοσης του εξοπλισμού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση απορριφθέντος 

εξοπλισμού γίνεται δεκτή. 

 Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα (Γ.Ν.Κ.) οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής, ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 

περίπτωση.   

β) Ανάθεση της προμήθειας σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή στον επόμενο προσφέροντα που 

είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή 

τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο 

καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί νέα ανάθεση της 

προμήθειας κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του 

καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και 

με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

 Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας της προμήθειας για την οποία 

κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τον εξοπλισμό μέχρι την 

προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε χρήση ή 

όχι του δικαιώματος αυτού.  

 Σε περίπτωση που η ανάθεση προμήθειας σε βάρος έκπτωτου προμηθευτή γίνει με 

τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, 

από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε 

βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών 

όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, 

στην οποία ο Ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση 
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παραδοτέου, πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα γίνουν αμοιβαία 

αποδεκτά στη σύμβαση. 

 Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 

118/07). Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή 

παρακράτησης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 

 Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του προμηθευτή 

ή σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της 

σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα 

από πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο 

και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο. 

 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει 

ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές 

καλής εκτέλεσης ή καλής λειτουργίας κατά περίπτωση και υποχρεούται ο Προμηθευτής σε 

αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη 

διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 

34 του ΠΔ 118/07. 

 Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o 

χορηγητής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει από τη μη εκτέλεση ή την κακή 

εκτέλεση της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς στον Ανάδοχο ανέρχεται στο 

ποσό των ………………….. ευρώ και ……………….. λεπτών (……………,.. €), πλέον ΦΠΑ 

……….% ……………………. ευρώ και …………….. λεπτών (………..,…..€) ήτοι συνολικά 

……………………. ευρώ και …………. λεπτών (……………..,…€). Στο τίμημα 

περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την 

εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της υπηρεσίας. 

Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επόμενη της υποβολής 

του τιμολογίου πώλησης από τον ανάδοχο, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει συντελεστεί η 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και θα έχει πραγματοποιηθεί η μεταφορά των σχετικών 

πιστώσεων από τον φορέα χρηματοδότησης του έργου. 
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Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση 

τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.) 

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 

αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο Ελεγκτικό Συνέδριο και μέχρι τη 

θεώρηση αυτού, β) για το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς γ) σε περίπτωση 

καθυστέρησης μεταφοράς των σχετικών πιστώσεων από τον φορέα χρηματοδότησης του έργου. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση χρηματικού εντάλματος είναι η κατάθεση στην 

οικονομική υπηρεσία του Νοσοκομείου : 

α) Τιμολογίου πώλησης  

β) Αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

γ) Πρωτόκολλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής του εξοπλισμού, υπογεγραμμένο από την 

ειδική επιτροπή που ορίζεται με Απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου . 

 Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 55 του Ν. 2238/94 φόρος 

εισοδήματος. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται, σύμφωνα με τον Ν. 4013/15.09.2011 άρθρο 4 παρ. 3 , με 

κράτηση 0,10% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων. 

Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά 

εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος της 

προμήθειας που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της 

σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή. 

Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή 

κατά τη διάρκεια σύναψης της Σύμβασης ο ορισμός ενός μέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως 

εκπροσώπου (“project leader”). Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα 

μεριμνά για την καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο συμμετοχής 

εκάστου στο υλοποιηθέν τμήμα της προμήθειας. Το Νοσοκομείο  δεν υπέχει καμία ευθύνη για την 

προσήκουσα καταβολή στα μέλη της ενώσεως / κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται εν γένει καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών της 

ενώσεως / κοινοπραξίας.   

Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας του εξοπλισμού που 

παραδόθηκε, μετά την οριστική παραλαβή αυτού (άρθρο 35 παρ. 1
α
 Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι 
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δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής του εξοπλισμού με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής 

προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. 

Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία οριστικής 

ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του εξοπλισμού, και την έκδοση του αντίστοιχου 

πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως 

συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο του εξοπλισμού, ο χρόνος πληρωμής υπολογίζεται από την 

επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.  

Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά 

εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος της 

προμήθειας που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της 

σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-

ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό 

…………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού 

…………………….. ευρώ (………………. €) (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής 

του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος πέντε (5) μηνών, η οποία έχει 

συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της αριθμ. ……. Διακήρυξης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική 

και ποιοτική) παραλαβή του υπό προμήθεια είδους και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους και την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής 

λειτουργίας.  

  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Ο προμηθευτής υποχρεούται πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης και πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας, να καταθέσει άλλη εγγυητική 

επιστολή για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού, ποσού ίσου με το 2% της συμβατικής του αξίας 

χωρίς Φ.Π.Α., ο χρόνος ισχύος της οποίας θα πρέπει να είναι ίσος με τον συμβατικό χρόνο 

εγγύησης καλής λειτουργίας του είδους, πλέον τρεις (3) μήνες. 
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ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας και της εγκατάστασης του εξοπλισμού, ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το Νοσοκομείο για τα οποίο προορίζεται ο 

αντίστοιχος εξοπλισμός, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους 

σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας. 

2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε 

τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 

οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 

που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει την προμήθεια, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους 

εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με την 

απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 

σύμβασης. 

5. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή 

απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία 

εκτελείται από το προσωπικό του, που θα ασχοληθεί ή θα παράσχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε 

σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί 

σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. 

6. Ο Ανάδοχος ορίζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να 

υπογράψει τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ 

εντολή και για λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επιπλέον, 

πρέπει να οριστεί και αναπληρωτής του εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου 

ή διεύθυνσης του εκπροσώπου ή /και του αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα 

Αρχή και ισχύει μετά από τη γραπτή έγκριση αυτής. 

Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι μεταξύ άλλων 

εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Σύμβαση και να 

διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, 

συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν, σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση 
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και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 

7. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

8. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και 

ευθύνες, που απορρέουν γι’ αυτόν από την παρούσα. 

9. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την 

Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τη Διακήρυξη. Τυχόν 

υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις 

εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις 

του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της προμήθειας. 

10. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την 

Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τη Διακήρυξη. Τυχόν 

υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις 

εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις 

του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της προμήθειας. 

11. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον προμηθευτή, η Σύμβαση εξακολουθεί να 

υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του 

προμηθευτή, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα 

εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου 

οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 

καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της 

επιχείρησης κ.λπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον προμηθευτή, η συνέχιση ή όχι της 

Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του της Αναθέτουσας Αρχής. 

12. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του προμηθευτή, όταν αυτός αποτελείται από μία 

εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται 

αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτει 

υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που προβλέπεται στη 

Σύμβαση. 
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13. Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν 

για να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε η Ανάδοχος Ένωση /Κοινοπραξία οφείλει να 

προτείνει αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος μέλους. Η πρόταση θα πρέπει 

να συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα στα οποία ο αντικαταστάτης δεσμεύεται για την προσήκουσα 

εκπλήρωση των εν λόγω συμβατικών όρων και την εν γένει υποκατάσταση του στις υποχρεώσεις 

του αποχωρούντος μέλους. Η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει με απόφασή της την αντικατάσταση 

αυτή. Σε περίπτωση όμως που η πρόταση για συγκεκριμένο αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει την Ανάδοχο Ένωση /Κοινοπραξία έκπτωτη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 

στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 

που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 

Αναθέτουσα Αρχή και τις Διοικήσεις της 3
ης

 Υ.Πε. (Μακεδονίας) και του Νοσοκομείου για το 

οποίο προορίζεται ο αντίστοιχος εξοπλισμός, τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 

αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, 

εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο τα συμβαλλόμενα μέρη, με απόφαση της διοίκησης ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και με την σύμφωνη γνώμη της 

ΕΔΑ.(άρθρο 24 παρ. 1 ΠΔ118/07) και (άρθρο 38 αρ. πρωτ.43804/EYΘΥ2041/07-09-2009) 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά ο εξοπλισμός, γίνει η 

αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές 
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υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η αριθ. 7246/2014 διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η υπ’ αριθ. πρωτ……….  κατατεθείσα 

προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη.  

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθ. 7246/2014 

διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου 

διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά (Π.Δ. 118/2007, Ν. 2286/1995, άρθρα 79 - 85 Ν. 2362/1995, Ν. 

2955/2001, Ν. 2198/1994, Π.Δ. 20/2007 κ.λ.π.). Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει 

την άσκηση άλλων δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, που απορρέουν από τις συναφείς με τη 

σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο Ανάδοχος της προμήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά 

που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που 

θα υπογραφεί, με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι 

το Ελληνικό και το κοινοτικό. 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάχθη το παρόν σε δύο (2) πρωτότυπα, ένα (1) έλαβε ο 

Ανάδοχος και ένα (1) η Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 Για το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς                    Για την προμηθεύτρια εταιρεία 

  

 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
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ΜΕΡΟΣ Ζ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

H Εταιρεία ……….. (εταιρία) έχει προμηθεύσει στο Νοσοκομείο……… (πελάτης) δύο 

μηχανήματα……………………………….του οίκου…………..,  Μοντέλο ……………….  

Το μηχανήματα αυτά, το οποίο ο πελάτης χρησιμοποιεί για …………………………….. και 

……………………………………..σκοπούς έχει από τη φύση του ανάγκη ειδικής συντήρησης και 

παρακολούθησης. 

Ο πελάτης αναθέτει με την παρούσα στην εταιρεία ως αντιπρόσωπο/εκπρόσωπο του 

κατασκευαστικού Οίκου …………………….. στην Ελλάδα και η εταιρεία δηλώνει ότι 

αναλαμβάνει την πλήρη συντήρηση, επισκευή και παρακολούθηση των μηχανημάτων με τους 

παρακάτω όρους και συμφωνίες :  

 Η Εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με 

πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο,  για 

την συντήρηση των συγκεκριμένων μηχανημάτων.  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

1.1. Η Εταιρεία αναλαμβάνει τη συντήρηση και επισκευή του είδους………..   και των 

αναφερόμενων μερών και εξαρτημάτων του καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης σύμφωνα με τα 

ειδικά εγχειρίδια και προδιαγραφές του κατασκευαστή Οίκου. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να 

αναλάβει τη συντήρηση και την επισκευή των μηχανημάτων, μέχρι τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών 

από της παράδοσης των μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας 

αμοιβής, ήτοι: …………ευρώ, για το πρώτο έτος (μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής 

λειτουργίας). Οι αρχικές ετήσιες τιμές για συντήρηση ή για προμήθεια θα αναθεωρούνται-

αναπροσαρμόζονται, ανά έτος, μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας, με συγκεκριμένο αντίστοιχο 

ποσοστό, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τον εκάστοτε επίσημο πληθωρισμό του 

προηγούμενου έτους της Ε.Σ.Υ.Ε. 

1.2. Η σύμβαση περιλαμβάνει τη λειτουργική συντήρηση των μηχανημάτων και ειδικότερα : 

α) τον έλεγχο ασφαλείας  

β) τις αναγκαίες ρυθμίσεις τον έλεγχο ικανότητας λειτουργίας και καλής απόδοσης. 

1.3. Η σύμβαση περιλαμβάνει ακόμα την αποκατάσταση τυχόν ανωμαλιών και ειδικότερα : 
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α) Την αποκατάσταση συνήθων βλαβών και ζημιών οφειλομένων σε φυσιολογική φθορά από 

συνήθη χρήση . 

β) Την αντικατάσταση των φθαρμένων ανταλλακτικών από συνήθη χρήση.   

γ) Τη λήψη κάθε προληπτικού μέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών . 

δ) Τυχόν αναβαθμίσεις του κατασκευαστή Οίκου σε υπάρχοντα προγράμματα (software, hardware 

κλπ.) . 

1.4. Η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα 

μετρήσεως και ελέγχου από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας, σύμφωνα με τις διεθνώς 

ισχύουσες προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου του συγκροτήματος . 

1.5. Κατά τη συντήρηση ή επισκευή η Εταιρεία θα προβαίνει κατά την άποψή της, σε κάθε 

απαιτούμενη τεχνική μετατροπή για την αρτιότερη και ασφαλή λειτουργία και απόδοση των 

μηχανημάτων, εφ’ όσον τούτο επιτρέπεται ή προβλέπεται από τον κατασκευαστή Οίκο .  

 Οι μετατροπές αυτές δεν θα έχουν επίπτωση στην παρεχομένη ποιότητα των εκτελουμένων 

εξετάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στη σύμβαση της αγοράς του μηχανήματος. Αντίθετα 

αποσκοπούν στη βελτίωση των λειτουργικών χαρακτηριστικών . 

1.6. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας-

βλαβών και συντήρησης των μηχανημάτων, με ευθύνη του Κλινικού Τμήματος και του Τμήματος 

Βιοϊατρικής Τεχνολογίας . Το ημερολόγιο αυτό θα υπογράφεται από τον αρμόδιο ιατρό του 

Τμήματος, τον αρμόδιο ηλεκτρονικό του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και τον υπεύθυνο 

τεχνικό της Εταιρείας .Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται όλες οι βλάβες και τα αίτιά τους, καθώς 

και οι ενέργειες αποκατάστασής τους από την πλευρά της Εταιρείας.  

1.7. Το τελικό παρεχόμενο έργο συντήρησης της εταιρίας ελέγχεται από αρμόδια τριμελή επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής, που ορίζεται για το σκοπό αυτό και η οποία βεβαιώνει σε δελτίο 

την ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Το 

δελτίο παραλαβής της επιτροπής είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την εξόφληση των 

τιμολογίων. 

2. ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

     Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του οίκου κατασκευής  από 

Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 08.00 έως 15.00. 

     Οι επισκευές των βλαβών γίνονται καθημερινά μη εξαιρουμένων των Αργιών και 

Σαββατοκύριακων. Η προσέλευση των Τεχνικών της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται κατά το 

δυνατόν μέσα σε 12 ώρες από τη λήψη της ειδοποίησης στα γραφεία της . 
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     Κατά την διάρκεια των Συντηρήσεων-Επισκευών που θα γίνονται από τους τεχνικούς της 

εταιρείας θα ειδοποιείται με Fax και αρμόδιος τεχνικός της Βιοιατρικής Τεχνολογίας. Παράβαση 

αυτού του όρου θα επιφέρει την ποινή της μη πληρωμής του εξαμηνιαίου τιμολογίου που θα 

εκδίδεται από την εταιρεία.  

     Η επιτρεπόμενη διάρκεια ακινητοποίησης των μηχανημάτων συμφωνείται σε διακόσιες σαράντα 

(240) ώρες ανά έτος. Ως χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος ακινητοποίησης των επί μέρους 

αυτόνομων λειτουργικών μονάδων ή του συνόλου των μηχανημάτων κατά τον οποίο δεν ήταν 

δυνατή η διενέργεια περιστατικού . Ο χρόνος αυτός θα προσμετράτε αθροιστικά από τη στιγμή 

κλήσης της εταιρείας για επισκευή (με αποστολή fax από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 

08.00 έως 20.00 (μη εξαιρουμένων των Αργιών και Σαββατοκύριακων). O χρόνος αυτός δεν 

περιλαμβάνει τον χρόνο προληπτικής συντήρησης και εργασίες αναβάθμισης του συγκροτήματος. 

Ως ώρα ακινητοποίησης θα λογίζεται το σύνολο των ωρών του 24ώρου από την χρονική στιγμή της 

ειδοποίησης της εταιρείας, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση 

της βλάβης. 

3. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

     Στό τέλος ισχύος του κάθε χρόνου της σύμβασης θα υπολογίζονται οι ώρες ακινητοποίησης του 

συγκροτήματος όπως ορίζεται ανωτέρω . 

     Για κάθε ώρα ακινητοποίησης πέραν διακοσίων σαράντα (240) ωρών ετησίως, θα επιβάλλεται 

στην ………………ως ποινική ρήτρα παράταση της σύμβασης πέντε ώρες χωρίς αμοιβή και 

ογδόντα (80) ΕΥΡΩ πρόστιμο ανά ώρα ακινητοποίησης. 

     Κατά την διάρκεια του συμβατικού χρόνου συντήρησης και μετά την παρέλευση είκοσι 

εργασίμων ημερών χωρίς την αποκατάσταση της βλάβης ή αδυναμία παροχής ανταλλακτικών, η 

εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει το σύνολο του συγκροτήματος με νέας τεχνολογίας και 

αυξημένων η αντίστοιχων τουλάχιστον δυνατοτήτων χωρίς καμία επιβάρυνση του Νοσοκομείου. 

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 H παρούσα σύμβαση συμφωνείται για διάρκεια……. Ετών, ανά έτος ανανεούμενη, αρχόμενη 

από……….. . 

5. ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται στα ……………….. € ετησίως χωρίς το ΦΠΑ, με 

αναπροσαρμογή του ποσού ανά έτος, μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας, με συγκεκριμένο ποσοστό, 

το οποίο αντιστοιχεί στο εκάστοτε επίσημο πληθωρισμό του προηγούμενου έτους της Ε.Σ.Υ.Ε. 
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2. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

3. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής 

του τιμολογίου πώλησης από τον ανάδοχο. 

4. Η εξόφληση γίνεται αφού υποβληθούν : 

4.1. Τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 

του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την 

είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 

4.2. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών  

4.3.  Βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών ότι ο 

ανάδοχος εκτέλεσε  καλώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις για το συγκεκριμένο διάστημα.  

5. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσο-

κομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυ-

στερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2003) και το οφειλόμενο 

ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του προμηθευτή, με επιτόκιο που 

ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζεται για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξημένο κατά δύο (2,00) ποσο-

στιαίες μονάδες (περιθώριο). 

6. Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

7. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των παρεχόμενων υπηρεσιών παρακρατείται ο προβλεπόμενος 

από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος 8% αφαιρουμένων των κρατήσεων. 

  

9.  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.  

 

 

 

6. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
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Ο Ανάδοχος της προμήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά 

που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που 

θα υπογραφεί, με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. 

 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι 

το Ελληνικό και το κοινοτικό. 

 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάχθη το παρόν σε δύο (2) πρωτότυπα, ένα (1) έλαβε ο 

Ανάδοχος και ένα (1) η Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

 Για το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς Για την προμηθεύτρια εταιρεία 

  

 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
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