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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
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Τ.ΠΔ.  ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ                 ΑΓΑ :  

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ   
ΚΑΣΟΡΗΑ Καζηνξηά,   10  Φεβξνπαξίνπ  2016 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ  Αξηζκ. Πξση.: 962 

Σαρ. Γ/λζε : Μαπξησηίζζεο     

Σαρ. Κώδηθαο : 52 100 Καζηνξηά   

Πιεξνθνξίεο :Φώξαο Εήζεο  

Σειέθσλν : 2467350626,621                

      

  

 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

Τν Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο χζηεξα απφ ηελ αξηζκ. 19/22-01-2016 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ηνπ, πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηα:  

      -     κηαο (1) θπγφθεληξνπ ζσιελαξίσλ αίκαηνο γηα ην ηκήκα δηεμαγσγήο βηνρεκηθψλ εμεηάζεσλ  

            ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κε επηκέξνπο  

            πξνυπνινγηζκφ 7.000,00€ κε ην ΦΠΑ θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή  

- δχν (2) δπγψλ-αλαθηλεηήξσλ αζθψλ αίκαηνο γηα ηελ δηεμαγσγή αηκνιεςηψλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κε επηκέξνπο πξνυπνινγηζκφ 3.500,00€ κε ην ΦΠΑ αλά 

ηεκάρην θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ Μ/Μ 
 ΕΖΣΟΤΜΔΝΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ  

ΔΠΗ ΜΔΡΟΤ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗ

ΜΟΗ ΜΔ ΦΠΑ. 

Σηκή αλά κνλάδα 

κέηξεζεο 

1 

Φπγόθεληξνο ζσιελαξίσλ 

αίκαηνο γηα ηελ δηεμαγσγή 

βηνρεκηθώλ εμεηάζεσλ 

 ΣΔΜ 1  7.000,00€  

2 

Επγόο-αλαθηλεηήξαο 

Αζθώλ αίκαηνο γηα ηελ 

δηεμαγσγή αηκνιεςηώλ 

ΣΔΜ 2 3.500,00€ 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔ Φ.Π.Α. 14.000,00€ 

 

Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 14.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΠΑ. Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ ζα θαιπθζεί απφ πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ΚΑΔ 9749.  

Πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη γηα ην ζχλνιν ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο ή θαη γηα κέξνο 

ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ (αιιά γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο αλά είδνο). Πξνζθνξέο 

πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηεο δεηνχκελεο αλά είδνο πνζφηεηαο ζα απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 
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Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ θιεηζηφ θάθειν πξνζθνξάο γηα ηα είδε ηνπ 

επηζπλαπηφκελνπ πίλαθα κέρξη ηελ Πέκπηε 25/02/2016 εκέξα θαη ώξα 14:30 κ.κ. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ  Παξαζθεπή 26/02/2016 εκέξα θαη ώξα 11:00 π.κ. 

απφ αξκφδηα επηηξνπή, ε νπνία θαη ζα αμηνινγήζεη απηέο, κε θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή αλά 

είδνο.  

ΠΡΟΟΝΣΑ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ νη αλαθεξφκελνη θαησηέξσ, εθφζνλ αζθνχλ 

δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο : 

α) Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά. 

β) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

γ) Σπλεηαηξηζκνί. 

 

ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο θπξίσο θάθεινο ζα πεξηιακβάλεη ηξεηο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο : 

1) θξαγηζκέλν θάθειν εληόο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηνύληαη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο (πνπ ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε) θαη αληίγξαθν απηώλ (ησλ δηθαηνινγεηηθώλ):  

α. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ρσξίο Φ.Π.Α. (άξζξν 157 ηνπ Ν. 4281/2014).  

β. Υπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ζηελ νπνία : 

α) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο παξνχζαο 

θαη αληηθείκελν πξνκήζεηαο) πνπ αθνξά, θαζψο επίζεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα θαη ηεο 

ππεξεζίαο πνπ απεπζχλεηαη.  

β) Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, 

- δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 

- δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 

ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, 

- είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο πεξίπησζεο (3) ηνπ 

εδ. α΄ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 

- είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. (4) ηνπ εδ. α΄ 

ηεο παξ. 2 θαη ζηελ πεξ. (3) ηνπ εδ. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 

- δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007 θαηάζηαζε. 

iii. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε 

εθπξφζσπφ ηνπο (άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007) 

γ. Υπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη: i) φηη 

δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπο, ii) φηη δελ έρεη απνθιεηζηεί 

ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεκφζην δηαγσληζκφ κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αλάπηπμεο, iii) 

φηη κέρξη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή ηνπο ππήξμε ζπλεπήο σο πξνο ηελ εθ-

πιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ή άιισλ λφκηκσλ ππνρξεψζεψλ ηεο έλαληη θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα,  

iv) φηη νη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπο είλαη αιεζή θαη αθξηβή 

σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, θαζψο θαη v) φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο ηεο νπνίαο έιαβαλ γλψζε, θαη ηελ απνδέρνληαη  πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

 

2) Υσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», εληφο ηνπ νπνίνπ 

ηνπνζεηείηαη ζε δχν αληίγξαθα, (εθ ησλ νπνίσλ ην έλα πξσηφηππν θαη ην δεχηεξν θσηναληίγξαθν, 
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πνπ ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε), ε ηερληθή πξνζθνξά, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή 

απφξξηςεο : 

1. Πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε-παξαπνκπή κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

2. Όια ηα απαηηνύκελα  από ηηο ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πηζηνπνηεηηθά, δειώζεηο,  

prospectus θιπ.  

3. Αληίγξαθν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  ρσξίο ηηκέο. 

 Όζνλ αθνξά ηα δεηνύκελα πηζηνπνηεηηθά, ζα γίλνληαη δεθηά πξσηόηππα ή λνκίκσο 

επηθπξσκέλα αληίγξαθα απηώλ θαη ππνρξεσηηθά κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιώζζα (όηαλ 

πξόθεηηαη γηα πηζηνπνηεηηθά από μέλνπο νξγαληζκνύο) θαη επηθπξσκέλα γηα ηελ κεηάθξαζή 

ηνπο από ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ή από Γηθεγόξν.  

 

3) Υσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», εληφο ηνπ 

νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ζε δχν αληίγξαθα, (εθ ησλ νπνίσλ ην έλα πξσηφηππν θαη ην δεχηεξν 

θσηναληίγξαθν, πνπ ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε) ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ: 

Σηνλ ΚΛΔΗΣΟ ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνπνζεηείηαη ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ε νπνία ζα πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Η αμηνιφγεζε ζα γίλεη απφ αξκφδηα επηηξνπή, ε νπνία ζα αμηνινγήζεη κε θξηηήξην ηε ρακειόηεξε 

ηηκή αλά είδνο θαη αλώηεξε απνδεθηή ηηκή, απηή πνπ αλαγξάθεηαη παξαπάλσ ζηελ παξνύζα 

πξόζθιεζε. Τν απνηέιεζκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζα θαηαθπξσζεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ, νπφηε θαη ζα ιεθζεί απφθαζε γηα 

ππνγξαθή ζχκβαζεο. 

Ο ρξόλνο παξάδνζεο νξίδεηαη ζε δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο. 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ ΚΑΣΑΚΤΡΧΣΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ 

Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ν πξνζθέξσλ  ζηνλ 

νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε 

ηνλ Ν. 2672/1998, νθείιεη λα ππνβάιεη,  ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν,  ηα αλαθεξόκελα παξαθάησ 

έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά,  ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 παξ. 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007: 

Α. Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2 ή 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαηά 

πεξίπησζε.  

Αλαιπηηθφηεξα: 

1.  Οη Έιιελεο πνιίηεο: 

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε 

ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα: 

i. Τα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 43 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 60/2007, δειαδή: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο 

θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1).  

β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ Σπκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2).  

16PROC003798572 2016-02-10

ΑΔΑ: 6Φ2Φ4690ΒΥ-Ξ2Ν



γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48). 

δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο 

νδεγίαο 91/308/ EOK ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

(EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76), ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 173/1995) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 

(Φ.Δ.Κ. Α΄ 305/2005). 

ii. Παξάβαζε δηαηάμεσλ ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθψλ κε ηελ άζθεζε ηεο  

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο 

iii. Υπεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία θαη δφιηα ρξεσθνπία.  

β. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 

ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.  

γ. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Σε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ 

β΄ θαη γ΄ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ 

νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ .  

Τν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζα αθνξά φινπο ηνπο 

απαζρνινχκελνπο  κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο  ζηελ επηρείξεζή ηνπ  (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ εξγνδφηε) θαη φρη κφλνλ ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Γηα ηε δηαπίζησζε 

ηνπ νξγαληζκνχ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνο θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ 

επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, πξνζθνκίδνληαη  i) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή θαη  ii) ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

πξνκεζεπηή, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη 

αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζή ηνπ. Η 

δήισζε απηή ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

δ. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή 

ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη 

αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο.  

2.  Οη αιινδαπνί :  

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο 

αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε 

ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ππφ 

ζηνηρ. Α.1.α΄.  

β.  Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο 

πεξ. (2) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 ή ππφ άιιε αλάινγε 

θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πεξ. (3) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξαγξάθνπ 

2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ. 

Γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη κε 

νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο αιινδαπνχ, 

πξνζθνκίδνληαη  α) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, 

ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή θαη β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε 

επηρείξεζή ηνπ, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθα-
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ιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζ’ απηήλ. Η δήισζε απηή ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά 

ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

γ. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο 

νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 

εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

3. Σα λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά:  

α. Τα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ή ηνπο αιινδαπνχο, 

αληίζηνηρα.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, γηα ηε δηαπίζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο είλαη  

αζθαιηζκέλνη  νη κε νπνηαδήπνηε  ζρέζε εξγαζίαο  απαζρνινχκελνη  ζην ζπκκεηέρνλ ζην 

δηαγσληζκφ λνκηθφ πξφζσπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηνηθνχλησλ απηφ, πξνζθνκίδνληαη, εθηφο 

απφ ηα αλαθεξφκελα πην πάλσ ζηνηρεία, ηα εμήο:  

i) Απφ ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα: α) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή θαη β) ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ηνπ εθπξνζσπνχληνο ην λνκηθφ πξφζσπν, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην 

γλήζην ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη 

αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζ’ απηφ. 

ii) Απφ ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα: α) θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

επηρείξεζεο θαηά εηδηθφηεηα, ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ην 

λνκηθφ πξφζσπν θαη β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ εθπξνζσπνχληνο ην λνκηθφ πξφζσπν, ελψπηνλ 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο φπνπ απηφ 

έρεη ηελ έδξα ηνπ, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθα-

ιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζ’ απηφ.   

Οη αλσηέξσ δειψζεηο ππνβάιινληαη καδί κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

β. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 

ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 

1892/1990 ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ 

ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ 

λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).  

γ. Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 

Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα 

πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε 

ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ππφ 

ζηνηρ. Α.1.α΄.  

δ. Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ή 

δηαδηθαζίαο έθδνζεο απφθαζεο εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, i) φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε, 

απφ ηελ αξκφδηα Υπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο 

νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., θαζψο θαη απφ ην αξκφδην ηκήκα 

ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο, θαη ii) φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 

1892/1990, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή 

εθθαζάξηζε.  

ε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. 

θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο 

έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο.  

4.  Οη πλεηαηξηζκνί:  

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο 

αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο 
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Σπκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα 

ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη 

αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. Α.1.α΄. 

β. Τα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 

118/2007, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. β΄ ηεο παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα, θαη 

ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ. 

γ. Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν Σπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

5.  Οη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά θαη νη θνηλνπξαμίεο:  

Τα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή 

ηελ θνηλνπξαμία.  

6. Τα αλαθεξφκελα αλσηέξσ, ππφ ζηνηρ.  Α.1.δ΄ θαη Α.2.γ΄, επαγγεικαηηθά κεηξψα θαη νη 

αληίζηνηρεο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά γηα ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., είλαη απηά πνπ νξίδνληαη ζην 

Παξάξηεκα ΙΦ Β΄ ηνπ Π.Γ. 60/2007. Σε πεξίπησζε πνπ έρνπλ επέιζεη ηξνπνπνηήζεηο ζε εζληθφ 

επίπεδν, σο επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα ιακβάλνληαη ππφςε εθείλα πνπ έρνπλ 

αληηθαηαζηήζεη ηα αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα.  

7. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα 

παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, 

δχλαληαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ 

δηθαηνινγεηηθνχ. Δάλ ζηε ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη απηή λα 

αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο. Σηελ θαηά ηα άλσ 

έλνξθε βεβαίσζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα 

έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Η 

ππνρξέσζε απηή αθνξά φιεο ηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 

8. Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ επηθέξεη ηνλ 

απνθιεηζκό ηνπ πξνκεζεπηή από ην δηαγσληζκό θαη ηελ επηβνιή ησλ θπξώζεσλ ηνπ άξζξνπ 20 

παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Σν απηό ηζρύεη θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ππεύζπλσλ δειώζεσλ κε 

αλαιεζέο ή αλαθξηβέο πεξηερόκελν 

8. Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, βεβαηώζεηο, πηζηνπνηεηηθά θιπ. γίλνληαη δεθηά κόλν  

εθόζνλ θαηαηεζνύλ πξσηόηππα ή αληίγξαθα απηώλ. 

 

 

Πιεξσκή 

Η πιεξσµή ζα γίλεη µε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνµίµσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ 

ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξµφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσµή, εμήληα 

(60) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

Τνλ αλάδνρν βαξχλνπλ φιεο νη λφµηµεο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ ή ζα επηβιεζνχλ, πιελ ηνπ 

αλαινγνχληα Φ.Π.Α. ν νπνίνο βαξχλεη ην Ννζνθνκείν θαη ν νπνίνο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη. 

Τνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη παξαθάησ λφµηµεο θξαηήζεηο επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ρσξίο 

Φ.Π.Α.: 

i. Υπέξ ςπρηθήο πγείαο (Ν. 3580/2007)                                                                       2% 

ii. Υπέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ  

              (παξ. 3, άξζξν 238, Ν. 4072/2012 & παξ. 3, άξζξν 4, Ν.4013/2011):                     1‰ 

Δπί ηνπ πνζνχ ηεο δεχηεξεο απφ ηηο θξαηήζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ επηβάιιεηαη ηέινο 

ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%, ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ 

ηέινπο ραξηνζήκνπ.  

Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ ππεξεζηψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 

24 ηνπ Ν. 2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο. 

Τα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
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Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα πξφζθιεζε, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί 

πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ θνξέσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

 

 

 

Ο Γηνηθεηήο α.α 

 

 

 

Τδηάκαιεο Μάξηνο 

 Γ/ληήο Ιαηξηθήο Υπεξεζίαο 
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

                                       Α. ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΟ 

 

1. Να είλαη επηηξαπέδηα, εξγαζηεξηαθή θπγφθεληξνο, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο(λα αλαθεξζεί ην 

έηνο πξψηεο θπθινθνξίαο), θαηλνχξηα, ειεγρφκελε απφ κηθξνυπνινγηζηή. 

2. Να αλαθεξζνχλ πξνο αμηνιφγεζε νη δηαζηάζεηο, ην βάξνο θαη ε θαηαλάισζε (VA).   

3. Να είλαη ρσξεηηθφηεηαο 4x400 ml πεξίπνπ, λα αλαπηχζζεη κέγηζηε ηαρχηεηα 15.000 RPM 

πεξίπνπ θαη κέγηζηε δχλακε θπγνθέληξεζεο πεξίπνπ 25.000 XG, αλαιφγσο θεθαιήο. 

4. Δπηινγή ηαρχηεηαο θπγνθέληξεζεο θαη ρξφλνπ θπγνθέληξεζεο. Να αλαθεξζνχλ νη επηινγέο 

πξνο αμηνιφγεζε. 

5. Να έρεη ςεθηαθέο ελδείμεηο ζηελ νζφλε ηεο ηαρχηεηαο ζε RPM ή G (RCF), πξνγξάκκαηνο 

θαη ρξφλνπ θπγνθέληξεζεο. 

6. Να ζπλνδεχεηαη απφ νξηδφληηα θεθαιή, ζήθεο θαη κεηαηξνπείο, κέγηζηεο ηαρχηεηαο πεξίπνπ 

5.000 RPM ηθαλή λα επηηχρεη πεξίπνπ 4600XG, κε ππνδνρείο γηα ζπλνιηθή θπγνθέληξεζε 

ηνπιάρηζηνλ 50 απιψλ ζσιήλσλ 10-15 ml δηαζηάζεσλ 15ρ113 θαη άιισλ δηαζηάζεσλ ζσιήλσλ 

αλαιφγσο ππνδνρέα. 

7. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα ππνδνρήο δηαθφξσλ νξηδνληίσλ θαη γσληαθψλ θεθαιψλ γηα δηαθφξσλ 

κεγεζψλ ζσιελάξηα.  Οη θεθαιέο λα αιιάδνπλ εχθνια απφ ην ρξήζηε θαηά πξνηίκεζε ρσξίο 

εξγαιεία θαη κε απηφκαην θιείδσκα. 

8. Να έρεη επηινγή απφ απηφκαηα πξνγξάκκαηα επηηάρπλζεο θαη επηβξάδπλζεο. 

9. Να έρεη αληρλεπηή αληζνδπγηζκέλσλ δεηγκάησλ.  

10. Να έρεη ζχζηεκα αζθαιείαο, πνπ δελ επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο θπγνθέληξνπ κε αλνηθηφ 

θάιπκκα, νχηε ην άλνηγκα ηνπ θαπαθηνχ θαηά ηε ιεηηνπξγία. Να δηαζέηεη θαπάθη θαη ε θεθαιή, 

ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπ εμσηεξηθνχ ψζηε λα απνκνλψλεη ην ρψξν θπγνθέληξεζεο απφ ηνλ 

εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ θάδνπ. 

11. Να δηαζέηεη πξνγξάκκαηα θπγνθέληξεζεο. Να αλαθεξζεί ν αξηζκφο πξνο αμηνιφγεζε. 

12. Αζφξπβε ιεηηνπξγία, ιηγφηεξν απφ 61 dB 

13. Να δηαζέηεη πξφγξακκα απηνδηάγλσζεο κε νπηηθναθνπζηηθφ alarm θαη δηαθνπή ζε 

πεξίπησζε αληζνδπγηζκέλσλ δεηγκάησλ, αλνηθηήο πφξηαο, ειεθηξνληθψλ πξνβιεκάησλ, 

ππέξβαζε ηαρχηεηαο, επηινγή γισζζψλ, θιπ  

14. Να δηαζέηεη ζάιακν θαη θάδν απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

15. Να ιεηηνπξγεί ρσξίο ςήθηξεο ζηα 220V/50Hz.. 

16. Να αλαθεξζνχλ ηα επηπιένλ ησλ απαηηνχκελσλ πξνδηαγξαθψλ ηερληθά ραξαθηεξίζηεθα γηα 

λα αμηνινγεζνχλ. 

17. Τν πξνζθεξφκελν είδνο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ην Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο (Operation 

Manual), ην Δγρεηξίδην Σπληήξεζεο (Service Manual, part list) ηνπ θαηαζθεπαζηή πιήξεο θαη 

φινπο ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο ζε φια ηα κελνχ. 

18. Να παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δπν (2) έηε ηνπιάρηζηνλ θαη επάξθεηα 

αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) έηε.  

19. Να ππνβιεζνχλ καδί κε ηελ πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθά ηεο λφκηκεο θπθινθνξίαο ηνπ πξνο 

πξνκήζεηα είδνπο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θνηλνηηθέο Οδεγίεο γηα ηα ηαηξνηερλνινγηθά 

πξντφληα (Καηά πεξίπησζε, φπσο απαηηείηαη, πηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE, δειψζεηο 

ζπκκφξθσζεο,  θιπ).     
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Β. ΤΚΔΤΖ ΕΤΓΗΖ - ΑΝΑΚΗΝΖΖ ΑΚΧΝ ΑΗΜΑΣΟ 

 

1) Ο δπγφο – αλαθηλεηήξαο λα είλαη έλα ειεθηξνληθφ κεράλεκα ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο κε ην 

νπνίν ζα επηηπγράλεηαη πξνθαζνξηζκφο ηεο επηζπκεηήο  πνζφηεηνο  αίκαηνο  πνπ  ζέινπκε  λα 

πάξνπκε. 

2) Να γίλεηαη αθξηβήο  δχγηζε  ηεο  πνζφηεηνο  ηνπ  αίκαηνο πνπ παίξλνπκε.  

3) Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο αηκνιεςίαο λα γίλεηαη αλάδεπζε ηνπ αληηπεθηηθνχ ηνπ αζθνχ κε ην 

ιακβαλφκελν αίκα γηα ηελ απνθπγή ησλ ζξφκβσλ. 

4) Να έρεη ελζσκαησκέλν κηθξνυπνινγηζηή θαη ζπλερή ςεθηαθή έλδεημε ηεο ιακβαλνκέλεο 

πνζφηεηνο. Να εμαζθαιίδεη κηα εχθνιε θαη άςνγε αηκνιεςία. 

5) Να είλαη ζπκπαγέο θαη λα απνηειεί κηα κνλάδα κε ηνλ αλαθηλνχκελν δίζθν.   

6) Να δπγίδεη ην θαζαξφ βάξνο ηνπ αίκαηνο κε απφθιηζε κηθξφηεξε ή ίζε ηνπ 1,5%. Θα 

αμηνινγεζεί ζεηηθά ε κεγαιχηεξε αθξίβεηα δχγηζεο.   

7) Να πξνθαζνξίδεη ηνλ φγθν ηνπ πξνο ιήςε αίκαηνο κεηαμχ 0 θαη 999 ml.  

8) Να δείρλεη ζπλερψο κε ςεθηαθή έλδεημε ηελ πνζφηεηα ηνπ αίκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη λα 

δηαθφπηεη απηνκάησο ηελ αηκνιεςία φηαλ ζπκπιεξσζεί ε πξνθαζνξηζκέλε πνζφηεηα. 

9) Να παξαθνινπζεί απηφκαηα ηε ξνή ηνπ αίκαηνο θαη λα εηδνπνηεί κε θσηεηλή θαη ερεηηθή 

έλδεημε γηα νπνηαδήπνηε αλσκαιία παξνπζηάδεηαη θαηά ηελ αηκνιεςία θαζψο θαη ην ηέινο 

απηήο. 

10) Να δηαζέηεη δηαθφπηε ξνήο (clamp) ν νπνίνο κπνξεί ζα ελεξγνπνηεζεί κφλν κε κία απιή 

«εληνιή» ηνπ ρεηξηζηή.   

11) Να αλαγξάθεη ςεθηαθά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αηκνιεςίαο.   

12) Να δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη γηα πεξίπνπ 10 ψξεο κε ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδφκελε 

κπαηαξία. Να δηαζέηεη έλδεημε θαηάζηαζεο ηεο κπαηαξίαο. 

13) Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ζηε κλήκε ηνπ δηαθνξεηηθψλ πξνεπηιερζέλησλ φγθσλ 

αίκαηνο. 

14) Να έρεη κεγάιε νζφλε (λα αλαθεξζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνο αμηνιφγεζε) ζηελ νπνία λα 

απεηθνλίδνληαη πξηλ ηελ αηκνιεςία ν επηζπκεηφο φγθνο αίκαηνο πξνο ζπιινγή, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο αηκνιεςίαο ν ζπιιερζείο φγθνο αίκαηνο, ε ξνή ηεο θιέβαο ηνπ δφηε, ν ρξφλνο αηκνιεςίαο. 

Σηελ ίδηα νζφλε λα απεηθνλίδνληαη ηπρφλ ζπλαγεξκνί. 

15) Να έρεη απηφκαηε ξχζκηζε αθξίβεηαο ξχζκηζεο ρξεζηκνπνηψληαο κφλν έλα απιφ πξφηππν 

βάξνπο. Να πξνζθεξζεί κε ην πξφηππν βάξνπο 

16) Να ιεηηνπξγεί αζφξπβα. 

17) Να ιεηηνπξγεί κε ξεχκα ηεο ΓΔΗ θαη κπαηαξία.  

18) Να είλαη ζρεηηθά κηθξνχ φγθνπ & βάξνπο. Να αλαθεξζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνο αμηνιφγεζε. 

19) Να είλαη απιφ ζηελ ρξήζε ηνπ θαη λα θαζαξίδεηαη εχθνια.  

20) Να είλαη θαηάιιειν γηα φινπο ηνπο αζθνχο αίκαηνο πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά. 

21) Να παξαδνζεί κε βαιίηζα κεηαθνξάο. 

22) Να έρεη ηνπιάρηζηνλ 2 ρξφληα εγγχεζε. 

23) Τν πξνζθεξφκελν είδνο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ην Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο (Operation 

Manual) ζηα ειιεληθά θαη ην Δγρεηξίδην Σπληήξεζεο (Service Manual, part list) ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη φινπο ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο ζε φια ηα κελνχ. 

24) Να ππνβιεζνχλ καδί κε ηελ πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθά ηεο λφκηκεο θπθινθνξίαο ηνπ πξνο 

πξνκήζεηα είδνπο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θνηλνηηθέο Οδεγίεο γηα ηα ηαηξνηερλνινγηθά 

πξντφληα (Καηά πεξίπησζε, φπσο απαηηείηαη, πηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE, δειψζεηο 

ζπκκφξθσζεο, πηζηνπνηεηηθά εγγξαθήο ζηα κεηξψα ηεο Αξκφδηαο Αξρήο θιπ). Άπαληα ηα ελ 

ιφγσ πηζηνπνηεηηθά ζα είλαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα.                                               
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