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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Ταχυδρομική διεύθυνση Κων/πόλεως 49 

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 546 42 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL522 

Τηλέφωνο 2313312284 

Φαξ 2310830359 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο n.charalampidou@ippokratio.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Χαραλαμπίδου Ναυσικά 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.ippokratio.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΝΠΔΔ (Νοσοκομείο) και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή φροντίδας υγείας όλων των 
επιπέδων. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 
www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση: 
Κων/πόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία του άρθρου 27 
του ν. 4412/16.  
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Χρηματοδότηση της σύμβασης 

 Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

 Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον ΚΑΕ 7131 του προϋπολογισμού 
του Νοσοκομείου. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια του είδους «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» (CPV 33141620-2)  με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 Προσφορές υποβάλλονται είτε για όλα τα τμήματα, είτε για ορισμένα μόνο 
τμήματα υπό την προϋπόθεση να αφορούν για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας 
των συνολικών τμημάτων ή ενός μόνο τμήματος. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των 
τμημάτων στα οποία μπορεί να προσφέρει ο συμμετέχων. 

 Η εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 336.538,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής 
άποψης προσφοράς βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

 Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33141620-2 

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα παράτασης των συμβάσεων με μονομερή 
απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, για τρείς μήνες και μέχρι εξαντλήσεως του 
φυσικού –οικονομικού αντικειμένου (χρονική παράταση). 

 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση των 
Συμβάσεων πριν από τη λήξη τους, μετά όμως από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του 
Προμηθευτή, χωρίς αποζημίωσή του, εφόσον για το είδος του Διαγωνισμού 
προγραμματιστεί και υλοποιηθεί αντίστοιχη ενοποιημένη προμήθεια από την Εθνική 
Κεντρική Αρχή Αγορών  (ΕΚΑΑ) του Υπουργείου Υγείας ή άλλη αρμόδια Αρχή (ΚΑΑ), κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων που είναι σε ισχύ, η οποία θα αφορά και την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Τα είδη, οι ποσότητες και η εκτιμώμενη αξία ανά είδος του διαγωνισμού 
παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω : 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ/ΜΜ 

ΦΠΑ % ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ. 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 

Μ/Μ 

1 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 
ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΣ 6 1.209,68 24 7.258,07 1.741,93 9.000,00 ΤΜΧ 

2 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 
ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟΣ 6 1.209,68 24 7.258,07 1.741,93 9.000,00 ΤΜΧ 

3 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ 6 4.838,70 24 29.032,20 6.967,80 36.000,00 ΤΜΧ 
4 ΦΟΡΗΤΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ 10    322,58 24 3.225,80 774,20 4.000,00 ΤΜΧ 
5 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ 2 7.000,00 24 14.000,00 3.360,00 17.360,00 ΤΜΧ 

6 
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ 
ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ 1 2.000,00 24 2.000,00 480,00 2.480,00 ΤΜΧ 

7 
ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΥΓΡΗΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ) 1 6.000,00 24 6.000,00 1.440,00 7.440,00 ΤΜΧ 

8 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ 1 5.000,00 24 5.000,00 1.200,00 6.200,00 ΤΜΧ 

9 
ΖΥΓΟΣ ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΣΚΩΝ 
ΑΙΜΑΤΟΣ 8 2.900,00 24 23.200,00 5.568,00 28.768,00 ΤΜΧ 

10 

ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ 
ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 1 2.500,00 24 2.500,00 600,00 3.100,00 ΤΜΧ 

11 
ΑΠΟΨΥΚΤΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 2/4 
ΘΕΣΕΩΝ 1 5.000,00 24 5.000,00 1.200,00 6.200,00 ΤΜΧ 

12 

ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 9.758,06 24 9.758,06 2.341,94 12.100,00 ΤΜΧ 

13 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ HD & 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΦΑΚΟΥ 1 6.451,61 24 6.451,61 1.548,39 8.000,00 ΤΜΧ 

14 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 
ΑΠΟΤΡΙΓΩΣΗΣ ΜΕ 4 ΞΕΣΤΡΑ 1    806,45 24 806,45 193,55 1.000,00 ΤΜΧ 

15 
ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1 4.032,26 24 4.032,26 967,74 5.000,00 ΤΜΧ 

16 
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ 
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ 1 12.096,77 24 12.096,77 2.903,23 15.000,00 ΤΜΧ 

17 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2 12.096,78 24 24.193,55 5.806,45 30.000,00 ΤΜΧ 

18 
ΝΕΟΓΝΙΚΟ 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΟΜΕΤΡΟ 1 12.096,77 24 12.096,77 2.903,23 15.000 ΤΜΧ 

19 ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 1     806,45 24 806,45 193,55 1.000 ΤΜΧ 

20 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 1 14.516,13 24 14.516,13 3.483,87 18.000 ΤΜΧ 

21  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 3 1.475,81 24 4.427,42 1.062,58 5.490,00 ΤΜΧ 

22 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 
ΣΥΜΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 1 11.290,32 24 11.290,32 2.709,68 14.000,00 ΤΜΧ 

23 

ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ 
ΣΗΜΑΤΩΝ 1 7.258,06 24 7.258,06 1.741,94 9.000,00 ΤΜΧ 

24 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΠΗΓΗ 1 3.548,39 24 3.548,39 851,61 4.400,00 ΤΜΧ 

25 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΗ 
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
ΒiΡΑΡ 1 3.225,81 24 3.225,81 774,19 4.000,00 ΤΜΧ 

26 
ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1 16.129,03 24 16.129,03 3.870,97 20.000,00 ΤΜΧ 

27 
ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ HIGH DEFINITION 1 16.129,03 24 16.129,03 3.870,97 20.000,00 ΤΜΧ 

28 
ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 20.161,29 24 20.161,29 4.838,71 25.000,00 ΤΜΧ 

   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 271.401,61 65.166,39 336.538,00  
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 Αναλυτική περιγραφή των ζητουμένων ειδών και των τεχνικών προδιαγραφών 
δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.  

 Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, βάσει  τιμής. (χαμηλότερη τιμή). 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

3. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1,   

4. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

5. του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την 
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Δεκεμβρίου 2007 (L335)», 

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

8. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

9. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

10. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις”, 
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11. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

12. του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

13. του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα»,  

14. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”,  

15. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

16. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», 

17. της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

18. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

19. το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 30119/06-10-2016 έγγραφο της 4ης Δ.Υ.Πε. με το οποίο μας 
διαβιβάστηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 4690/15-09-2016 έγγραφο της ΕΠΥ όπου 
αναφέρεται ότι με την ισχύ του νέου Ν. 4412/2016 η ΕΠΥ δεν είναι πλέον αρμόδια 
για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών που εκπονούνται ή καθορίζονται από 
τους φορείς της παρ. 1, του άρθρου 9 του Ν. 2580/2007, 

20. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 60056/12-11-2018 Πρόσκληση για τη διενέργεια 
Πρώτης Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια είδους «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ». 

21. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 68678/18-12-2018 Πρόσκληση για τη διενέργεια 
Δεύτερης Δημόσιας Διαβούλευσης για την προμήθεια είδους 
«ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ». 

22. Την υπ’ αριθμ. 1433/31-12-2018 Απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 
6Ι8Π469067-ΩΦ9) με την οποία αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η έγκριση των 
τεχνικών προδιαγραφών και η διενέργεια του διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού 
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διαγωνισμού «(CPV 33141620-2)» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 336.538,00 € με 
Φ.Π.Α., 

23. την υπ’ αριθμ.: 4866/31-12-2018 (ΑΔΑ: Ω20Λ469067-Τ0Ο) Απόφαση Ανάληψης 
υποχρέωσης της Διοικήτριας του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που βαρύνει τον ΚΑΕ 7131 
του Νοσοκομείου. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

 Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  Τρίτη, 12 
Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 15.00. 

 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019, και 
ώρα 11.00 π.μ. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για 
δημοσίευση στις 31-12-2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο   

 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό 
Αριθμό : 68810 

 Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 

 Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό 
Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 στην εφημερίδα:  

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ 

 Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην 
περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο 
διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  
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 Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.ippokratio.gr  στην διαδρομή : Νέα και ανακοινώσεις 
► Διαγωνισμοί-προμήθειες, στις  31-12-2018.  

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

 Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. 

 

 

 

1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ  

 Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

 α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 
εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί 
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση τα-ων εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 
δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 
των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν 

 γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 



 

Σελίδα 11 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

 η με αρ. 115/2018 παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα I (Υποδείγματα 
εγγυητικών επιστολών), ΙΙ (Τεχνικές προδιαγραφές), ΙΙΙ (πίνακας οικονομικής 
προσφοράς), ΙV (έντυπο προδικαστικής προσφυγής), V (σχέδιο σύμβασης) και VI 
(ΕΕΕΣ) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, 

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ], 

 το σχέδιο της σύμβασης, 

 οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

 Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω 
συστήματος. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

 Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το 
αργότερο δεκαπέντε μέρες (15) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και 
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο.  

 Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να 
λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
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α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από 
την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

 Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών 
ή των αλλαγών. 

 Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία 
για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

 Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

 Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α΄188). 

 Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς 
φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι 
νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από 
ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας 
προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” 
σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει 
από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων. 

 Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και 
του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

2.1.5 Εγγυήσεις 

 Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
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Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ 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. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά 
τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από 
έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

 Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την 
πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 
και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό 
της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

 Σημειώνεται ότι οι τα γραμμάτια σύστασης  χρηματικής  παρακαταθήκης του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής 
εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία 
που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ.  της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 
Ιανουαρίου 1927 («Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών  και καταθέσεων 
παρά τω Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων»). Ως εκ τούτου τα δελτία σύστασης 
χρηματικών εγγυοδοτικών παρακαταθηκών θα εκδίδονται σύμφωνα με τα υποδείγματα 
που υπάρχουν στον ιστότοπο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και τα οποία 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης. 

 Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΜΧ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) 

Ύψος εγγυητικής 
Επιστολής 

Συμμετοχής 2% 
1 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΣ 6 7.258,07 145,16 
2 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟΣ 6 7.258,07 145,16 
3 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ 6 29.032,20 580,64 
4 ΦΟΡΗΤΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ 10 3.225,80 64,52 
5 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ 2 14.000,00 280,00 
6 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ 1 2.000,00 40,00 
7 ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ) 1 6.000,00 120,00 
8 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ 1 5.000,00 100,00 
9 ΖΥΓΟΣ ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 8 23.200,00 464,00 

10 

ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 1 2.500,00 50,00 

11 ΑΠΟΨΥΚΤΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 2/4 ΘΕΣΕΩΝ 1 5.000,00 100,00 

12 
ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 9.758,06 195,16 

13 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HD & 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΦΑΚΟΥ 1 6.451,61 129,03 

14 ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΠΟΤΡΙΓΩΣΗΣ ΜΕ 4 ΞΕΣΤΡΑ 1 806,45 16,13 
15 ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1 4.032,26 80,47 

16 
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ 
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ 1 12.096,77 241,94 

17 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2 24.193,55 483,87 
18 ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΟΜΕΤΡΟ 1 12.096,77 241,94 
19 ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 1 806,45 16,13 

20 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 1 14.516,13 290,33 

21  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 3 4.427,42 88,55 
22 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 1 11.290,32 225,81 

23 
ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ 
ΣΗΜΑΤΩΝ 1 7.258,06 145,16 

24 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΠΗΓΗ 1 3.548,39 70,97 

25 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
ΒiΡΑΡ 1 3.225,81 64,52 

26 ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1 16.129,03 322,58 
27 ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HIGH DEFINITION 1 16.129,03 322,58 
28 ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 20.161,29 403,23 

 

 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το 
ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, των 
προσφερομένων ειδών. 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  
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α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 
απόφασης επ’ αυτών, και   

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται 
στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 
πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 
πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους 
λόγους: 

 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους :  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, 
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 
54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

 Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό. 

 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

 Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  



 

Σελίδα 18 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. (γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, 
λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε 
θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 
της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφίβολο την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα 
συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη 
συγκεκριμένη διαδικασία.  
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2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις  

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη 
διαδικασία σύναψης της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος 
αποκλεισμού). 

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις  

2.2.3.7.  Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και 
από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες 
που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα.  

 Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

 Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται: 
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-  να διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα έτη 2015, 2016, 2017 τουλάχιστον ίσο 
με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναλόγως του προϋπολογισμού των 
προσφερόμενων ειδών. Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της 
τριετίας, θα υποβάλει δήλωση για όσο χρόνο λειτουργεί. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

 Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

- να διαθέτουν τουλάχιστον μία (1) παράδοση του συγκεκριμένου είδους μέσα στην 
τελευταία τριετία είτε στον Δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. 

- να δηλώσουν τις τρείς (3) κυριότερες συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου ή 
αντίστοιχου είδους που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των ετών 2016, 2017 και 2018. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
συμμορφώνονται με τα ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (ISO, 
ΕΝ,ΕΛΟΤ κ.λ.π.), να πληρούν όλες τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 
του ν. 4412/2016 και να διαθέτουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά ποιότητος: 

α) Πιστοποιητικό EN ISO 9001 : 2008 ή EN ISO 13485 : 2003 (ή νεότερη έκδοση)  με πεδίο 
πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485 : 2003 (ή 
νεότερη έκδοση)  για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
(μεταφρασμένο στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένο), τόσο του κατασκευαστή όσο 
και του συμμετέχοντος. 

β) Πιστοποιητικά σήμανσης CE για τον προσφερόμενο εξοπλισμό ώστε να ικανοποιούνται 
οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (Οδηγία 93/42/EEC όπως ισχύει 
σήμερα) μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα). 

γ)  Βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348 απόφαση του Υπουργού 
Υγείας και Πρόνοιας : «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32Β/16-1-2004).  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση 
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 
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χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

 Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν 
βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, 
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα V το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ 
καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις 
οδηγίες  του Παραρτήματος V. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που 
είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

 Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την 



 

Σελίδα 22 

υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά 
τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

 Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται 
στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι 
φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα 
του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για 
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

 Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να 
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται 
δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του 
άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

 Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά 
και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

 Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

 α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του 
ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές 
οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα 
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

 β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 

  Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ 
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της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

 Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση 
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

 Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας 
για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 
του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι 
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

 Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση 
εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο 
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

 Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της 
παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αποσπάσματα οικονομικών 
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καταστάσεων για τα έτη 2015, 2016, 2017, στα οποία να φαίνεται ο ετήσιος γενικός κύκλος 
εργασιών και βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης. 

  Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική 
του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

 Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν  

α) Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις προμηθειών του 
συγκεκριμένου είδους για τα έτη 2015, 2016, 2017 με μνεία για κάθε παράδοση του 
παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα τα υλικά, τις 
ποσότητες, την αξία, τις ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης 
. 

β) Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, συνεργασίας και περάτωσης συμβάσεων αντίστοιχων 
προμηθειών από Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν: 

α) Πιστοποιητικό EN ISO 9001 : 2008 ή EN ISO 13485 : 2003 (ή νεότερη έκδοση)  με πεδίο 
πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων (μεταφρασμένο στα 
ελληνικά και νομίμως επικυρωμένο), 

β)  Πιστοποιητικό EN ISO 13485 : 2003 (ή νεότερη έκδοση)  για την τεχνική υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων (μεταφρασμένο στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένο),   

γ) Πιστοποιητικά σήμανσης CE για τον προσφερόμενο εξοπλισμό ώστε να ικανοποιούνται 
οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (Οδηγία 93/42/EEC όπως ισχύει 
σήμερα (μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα), τα οποία και θα 
επισυναφθουν στην τεχνική προσφορά. 

δ)  Βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348 απόφαση του Υπουργού 
Υγείας και Πρόνοιας : «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32Β/16-1-2004).  

 Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 
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το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν 
να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

 Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η 
εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η 
κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

 Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά 
τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες 
καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο 
πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

 Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα 
που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 
2 του ν. 4412/2016. 

 Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει 
στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση 
των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά  βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις και τους όρους της Διακήρυξης για το 
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως 
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη ,στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , και την Υπουργική 
Απόφαση αριθμ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β – 2.6.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από 
έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 
της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της. 
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους (ηλεκτρονική και 
έντυπη) τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται 
η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις 
που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην 
συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα 
ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf 
(το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το 
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω 
του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή 
υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων 
και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 
σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 
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εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που 
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία 
και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και 
όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 
εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει 
ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σε μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά 
υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν. 4412/16 και την διακήρυξη, και  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και τα 
άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε 
μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα  V).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται  ως εξής: 

Η αναθέτουσα αρχή: 

(α) Δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία μέσα από την 
ιστοσελίδα ttps://ec.europa.eu/tools/espd?lang=el το ΕΕΕΣ για την συγκεκριμένη 
διακήρυξη. 

(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή. 

(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» 
με κάποιο γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά στο 
ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης. 

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας: 

(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ 
του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=el Στην 
ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να «ανεβάσει» το αρχείο του 
συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ. 
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(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία 
που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία 
και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο. 

(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον 
δυνατή η  εκτύπωση του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε 
περιβάλλον Microsoft Windows, το ΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του 
Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). 

Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων 
PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το ΕΕΕΣ μπορεί 
να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή. 

(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει 
ψηφιακά στην 

ιστοσελίδα). 

(ε) Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο 
φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

Επισημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη 
συμπλήρωση του ΕΕΕΣ: 

α. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και 
δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει και υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ. 

β. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, 
αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να 
λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι σχετικές 
πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται. 

γ. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων 
(λ.χ ενώσεων, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν 
συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι 
πληροφορίες που απαιτούνται.  

(Βλέπε και τις αναρτημένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)”  

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb
90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F
_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61) 
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Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, συμπληρωμένη σύμφωνα με 
το υπόδειγμα του παραρτήματος I. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ 
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο «Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος  II της Διακήρυξης, 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα..  

Ο επιμέρους φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

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

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

3. Πλήρες «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» το οποίο είναι προτυπωμένο και περιέχεται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης διακήρυξης.  

Το φύλλο συμμόρφωσης έχει αναρτηθεί και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου .doc, στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της διακήρυξης. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να συμπληρώσει όλα τα πεδία των στηλών 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ και ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ του ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ όπου αντίστοιχα : α) θα απαντήσει αναλυτικά ακολουθώντας την σειρά 
και συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης ΑΠΑΝΤΗΣΗ με αναλυτική 
περιγραφή, πληρότητα και τεκμηρίωση και ιδίως στα σημεία του εκείνα που αναγράφεται 
«να δοθεί», «να αναφερθεί», «να δοθούν τιμές προς αξιολόγηση», «να δοθούν 
χαρακτηριστικά» κλπ ώστε να γίνει πλήρης αξιολόγηση από την Αναθέτουσα Αρχή και β) θα 
συμπληρώσει όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ όπου θα αναφέρει την 
σελίδα / σελίδες της φακέλου τεχνικής προσφοράς όπου ανευρίσκεται η αντίστοιχη 
αναλυτική περιγραφή και η τεκμηρίωση.  

Περισσότερες οδηγίες συμπλήρωσης του Φύλλου Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών 
δίδονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσης διακήρυξης. 

4. Επίσημα τεχνικά φυλλάδια.  

Μετά από το Φύλλο Συμμόρφωσης, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάψει τα απαραίτητα 
prospectus, τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του 
εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, αναφορές μεθοδολογίας 
εγκατάστασης και υποστήριξης, οδηγίες και εγχειρίδια χρήσεως, συνοδευτικά τεχνικά ή / 
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και κατασκευαστικά σχέδια, service manuals, κατάλληλα σχήματα, εικόνες, φωτογραφίες, 
πιστοποιητικά, CD, δικαιολογητικά και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που 
αποδεικνύει την συμμόρφωση του προσφερόμενου εξοπλισμού με τις απαιτήσεις των 
τεχνικών προδιαγραφών και με τις λοιπές υποχρεώσεις και όρους, ώστε να είναι εύκολη η 
αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή.  

 

5. 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 Ελληνική γλώσσα 
ή/και Αγγλική. 

 

6. Έγγραφη δήλωση, στην οποία οι διαγωνιζόμενοι αναφέρουν τις επιχειρηματικές 
μονάδες (εργοστάσια) στα οποία θα κατασκευάσουν τον προσφερόμενο εξοπλισμό 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 το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 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.  

 

7. Πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, εφόσον και όπως αυτό ζητείται στις 
τεχνικές προδιαγραφές του κάθε μηχανήματος στο Παράρτημα II της παρούσης 
Διακήρυξης: δομή και πληρότητα εκπαίδευσης, προσφερόμενα βοηθήματα, προτεινόμενη 
διάρκεια εκπαίδευσης και αριθμός ατόμων που προτείνεται να εκπαιδευτούν, πιθανή 
πρόταση για περισσότερες της μιας εκπαιδεύσεις σε προσωπικό (χρήστες) του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της προτεινόμενης 
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, μέχρι την λήξη του διαστήματος των δέκα ετών από 
την οριστική παραλαβή των μηχανημάτων. 

Για να τεκμηριώσει τα άνω ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να δηλώσει ότι μπορεί να 
διαθέσει στην Ελλάδα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό (πέραν και ανεξάρτητα του 
αντίστοιχου τεχνικού προσωπικού για παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης, κλπ) 
για την επίδειξη – εκπαίδευση του προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ τόσο επί της 
λειτουργίας του μηχανήματος όσο και επί των δυνατοτήτων αποτελεσματικότερης και 
επωφελέστερης εκμετάλλευσης και ανάπτυξης της απόδοσής του, ποιοτικής και ποσοτικής.  

Το υπόψη εκπαιδευτικό προσωπικό, θα αναφερθεί σε χωριστές εκθέσεις με τον αντίστοιχο 
χρόνο ενασχόλησής τους, τα προσόντα, την εκπαίδευση κλπ ενώ θα συνυποβληθεί με το 
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πρόγραμμα εκπαίδευσης και σχετικό πιστοποιητικό ειδικής προς τούτο εκπαίδευσης και 
αντίστοιχης εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, ώστε να 
τεκμηριώνεται η καταλληλότητά του, για την πλήρη εκπαίδευση ιατρών / χειριστών / 
τεχνικών επί της λειτουργίας των μηχανημάτων και της πλήρους εκμετάλλευσης των 
δυνατοτήτων των ειδών. Η υπόψη εκπαίδευση των χρηστών (ιατρών – φυσικών – 
τεχνολόγων) θα είναι συνολικής διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακών 
ημερών, άνευ πρόσθετης αμοιβής του διαγωνιζόμενου, με έναρξη μετά την εγκατάσταση 
του εξοπλισμού και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την οριστική παραλαβή του 
συγκροτήματος. Πέραν τούτου, ο ανάδοχος υποχρεούται, άνευ πρόσθετης αμοιβής, να 
επαναλάβει την ως άνω εκπαίδευση για το ίδιο διάστημα τουλάχιστον, όταν και εάν αυτό 
ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, μέσα στην διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης 
καλής λειτουργίας.   

Τέλος στο εν λόγω πρόγραμμα εκπαίδευσης, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να περιλάβει και 
υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται, εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της 
προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των 
δέκα ετών από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος, να παράσχει επί πλέον μία 
τουλάχιστον ανάλογη εκπαίδευση ύστερα από αίτημα του φορέα χωρίς την καταβολή 
πρόσθετης αμοιβής για τυχόν επανάληψη της εκπαίδευσης μεταγενέστερα, προς 
εκπαίδευση νέου προσωπικού. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν διαθέτει το ως άνω προσωπικό, πρέπει στον 
παρόντα επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς του να υπάρχει έγγραφο του 
κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως 
αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, ότι η εκπαίδευση θα γίνει από δικό του 
εξειδικευμένο προσωπικό στην Ελληνική γλώσσα και με τους όρους που αναφέρονται στο 
παρόν εδάφιο. 

 

8. Έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, (με επίσημη 
μετάφραση – επικύρωση σε περίπτωση που πρόκειται για αλλοδαπό κατασκευαστή) για 
την δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών καθώς και των αντιστοίχων 
κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του εξοπλισμού για δέκα (10) 
τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή αυτού, ακόμα και στις περιπτώσεις : α) 
διακοπής της συνεργασίας του προμηθευτή με τον κατασκευαστή και β) διακοπής της 
λειτουργίας του προμηθευτή. 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 των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία 
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και απόδοση του συγκροτήματος με αντίστοιχη βεβαίωση του κατασκευαστή ή του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην 
Οδηγία 93/42/EEC, μεγαλύτερη των 10 ετών από την οριστική παραλαβή του 
συγκροτήματος και το στοιχείο αυτό θα αξιολογηθεί υπέρ αυτών.  

 

Προσφορά στην οποία δηλώνεται δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών 
καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση 
του εξοπλισμού μικρότερη των δέκα (10) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής 
αυτού, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

 

9.  Έγγραφη δήλωση για την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής 
λειτουργίας από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του συγκροτήματος. Επισημαίνεται 
ότι είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να προσφέρουν περίοδο εγγύησης καλής 
λειτουργίας μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης από τις τεχνικές προδιαγραφές του 
μηχανήματος από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού και το στοιχείο αυτό θα 
αξιολογηθεί υπέρ αυτών. Σε περίπτωση προσφοράς της εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν 
της ζητούμενης εγγύησης καλής λειτουργίας, η σχετική πέραν της ζητούμενης επιβεβαίωση 
θα γίνεται με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, 
και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. 

Προσφορά στην οποία δηλώνεται περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας μικρότερη από 
αυτή του ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε μηχανήματος και από την 
ημερομηνία οριστικής παραλαβής του, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

10. Έγγραφη δήλωση για την διάρκεια του χρόνου πλήρους συντήρησης - επισκευής, 
μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, για τον προσφερόμενο εξοπλισμό.  

Επιπλέον οι προσφέροντες θα αναφέρουν τον τρόπο που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της 
Αναθέτουσας Αρχής και πως θα αντιμετωπίζουν τα θέματα συντήρησης και επισκευής των 
μηχανημάτων από την οριστική παραλαβή αυτού μέχρι τη λήξη του χρόνου πλήρους 
συντήρησης - επισκευής και γενικά την οργάνωση της εταιρείας στην παροχή τεχνικής 
υποστήριξης και service. Προς τεκμηρίωση των ανωτέρω, εδώ οι προσφέροντες θα 
περιλάβουν σε χωριστή έκθεση το τεχνικό προσωπικό που θα πρέπει να διαθέτουν μόνιμα 
στην Ελλάδα για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευών κλπ με τον 
αντίστοιχο χρόνο ενασχόλησής του, τα προσόντα, την εκπαίδευση του, τον διατιθέμενο 
εξοπλισμό για την τεχνική υποστήριξη του μηχανήματος και τις σχετικές διακριβώσεις του 
εξοπλισμού αυτού και θα συνυποβάλλουν σχετικό πιστοποιητικό της ειδικής προς τούτο 
εκπαίδευσης αυτού και της αντίστοιχης εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή ή του 
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εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην 
Οδηγία 93/42/EEC, ώστε να τεκμηριώνεται η καταλληλότητά του για εγκατάσταση, service 
κλπ των υπόψη ειδών. Τα ως άνω στοιχεία αποτελούν την εξυπηρέτηση μετά την πώληση 
και την τεχνική βοήθεια εκ μέρους του διαγωνιζόμενου (after sales service) και πρέπει να 
δοθούν αναλυτικά ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν.  

Οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής για την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας και για 
την περίοδο πλήρους συντήρησης - επισκευής δίδονται αντίστοιχα στο άρθρο 6.4 της 
διακήρυξης και στο συνημμένο ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ του 
Παραρτήματος VIII της διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των 
διαγωνιζομένων να προσφέρουν συνολικό χρόνο (αρχόμενο από την οριστική παραλαβή 
του μηχανήματος) περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και περιόδου συντήρησης 
μεγαλύτερο του ελάχιστου ζητουμένου των δέκα (10) ετών αλλά και διάρκεια 
ακινητοποιήσεως (down time) του μηχανήματος μικρότερη ή/και ποινικές ρήτρες 
υψηλότερες από τα αναφερόμενα στο συνημμένο ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ του Παραρτήματος VIII της διακήρυξης και τα στοιχεία αυτά θα 
αξιολογηθούν υπέρ αυτών. 

Προσφορά στην οποία δηλώνεται συνολικός χρόνος (αρχόμενος από την οριστική 
παραλαβή του συγκροτήματος) περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και περιόδου 
συντήρησης μικρότερος των δέκα (10) ετών ή διάρκεια ακινητοποιήσεως (down time) του 
μηχανήματος μεγαλύτερη ή ποινικές ρήτρες μικρότερες από τα αναφερόμενα στο εν 
λόγω σχέδιο πλήρους συντήρησης - επισκευής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

11. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης του ζητούμενου εξοπλισμού. 

12. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να συνυποβάλλουν στον επιμέρους φάκελο τεχνικής 
προσφοράς όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη διασφάλιση των συνθηκών κανονικής 
εγκατάστασης του εξοπλισμού που προσφέρουν, σε πλήρη λειτουργία, ως και γενικά 
σχέδια (εφ’ όσον απαιτούνται για το προσφερόμενο είδος). Τα στοιχεία αυτά θα αφορούν 
και θα αναφέρουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, υποδομή και εξοπλισμό των χώρων του 
κτιρίου που θα υποδεχθεί την εγκατάσταση του μηχανήματος, ως και όλα τα αναγκαία 
τεχνικά στοιχεία (βάρη, ενδεικτική διάταξη με διαστάσεις των καθέκαστα επί μέρους 
συσκευών, διαστάσεις και διαδρομές καναλιών, ισχύ, χαρακτηριστικά θερμοκρασίας και 
σχετικής υγρασίας χώρων κλπ.  

13. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την τεχνική προσφορά του 
διαγωνιζόμενου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα 
διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

14. Πίνακες οικονομικής προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ, σύμφωνα με τους πίνακες οικονομικής 
προσφοράς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσης διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι στην τεχνική 
προσφορά επί ποινή απόρριψης, δεν αναφέρονται οικονομικά στοιχεία. 
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών 

 Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και τους 
πίνακες οικονομικής προσφοράς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  της παρούσας Διακήρυξης.  

 Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης. 

 Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται ξεχωριστά ανά προσφερόμενο είδος. 

A. Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια εξοπλισμού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα και θα πρέπει να 
αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως που υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας 
με την αριθμητική τιμή. 

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική 
προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” 
την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα V της 
παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf. 

 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για 
την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

 Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής 
θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 

 Στην οικονομική προσφορά πρέπει να συμπεριληφθεί και ο επίσημος 
τιμοκατάλογος ανταλλακτικών της μητρικής εταιρίας σε ευρώ για τον 
εξοπλισμό/μηχανήματα που περιλαμβάνονται στο προσφερόμενο είδος.  

Η τιμή προμήθειας του μηχανήματος που συμπληρώνεται στον ΠΙΝΑΚΑ Α) ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, του Παραρτήματος V «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», περιέχει την 
συνολική τιμή προμήθειας για αγορά, μεταφορά στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (με βάση την ελληνική 
νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισμούς), και απόθεσή του σε χώρο του ΓΝΘ 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 49, 546 42 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ που θα του 
υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή, σε συνεργασία με το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέσα στις εκατόν είκοσι 
(120) πρώτες μέρες από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης, ώστε να 
διαμορφωθούν τα τελικά σχέδια και στοιχεία εφαρμογής, εγκατάσταση των μηχανημάτων 
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και παράδοσή τους σε πλήρη λειτουργία. Έτσι εννοείται ότι περιλαμβάνονται στις τιμές 
αυτές, εκτός από την δαπάνη αγοράς του μηχανήματος, και οι δαπάνες εκτελωνισμού του, 
το κόστος της ασφάλισης, της έκδοσης τυχόν απαιτούμενων πιστοποιητικών, της 
μεταφοράς του μέχρι και εντός του χώρου εγκατάστασης του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, της 
εγκατάστασης, σύνδεσης, ελέγχων και δοκιμών των μηχανημάτων, της εκπαίδευσης του 
προσωπικού, της παράδοσης των απαιτούμενων prospectus / manuals κλπ και της 
παράδοσης των μηχανημάτων σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.   

Είδος το οποίο αξιολογήθηκε κατά την τεχνική προσφορά και δεν αναφέρεται στην 
οικονομική προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική 
αξία.   

 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε 
ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, και γ) 
η συνολική προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία του κάθε είδους που 
καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή στη Ενότητα 1.3 της παρούσας «Περιγραφή 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης».  

 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε 
ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η 
συνολική προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία του είδους που καθορίζεται 
και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διακήρυξη.  

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 δημιουργία 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. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

 Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς 
για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

  Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω 
προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 
και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με 
την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
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 Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 
συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. 

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς δηλώνεται με σχετική δήλωση του προσφέροντα μέσα στο 
φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά». 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 
πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής 
προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο 
φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο 
φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσης 
διακήρυξης,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, 
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με 
την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα 
αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ)η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης. 
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θ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ της 
παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

 Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11.00΄ πρωινή. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», 
κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  

 Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της παρούσης, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει 
σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να 
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή 
να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με 
το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η 
Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων 
στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε 
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 
πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει 
πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και 
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απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια 
μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, 
κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα 
με τα ανωτέρω. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω 
στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά 
τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που 
προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, 
την κατάταξη των προσφορών με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου.  

 Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

 Στην περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια ακριβώς 
τιμή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου 
συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. Επισημαίνεται ότι τα 
αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω απόφαση. 

 Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και 
αξιολόγηση τεχνικών προδιαγραφών πρώτο στάδιο και αξιολόγηση οικονομικών 
προδιαγραφών δεύτερο στάδιο)  επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου 
της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  με επιμέλεια αυτής, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες. Κατά 
της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 3.4 της παρούσας. 

  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου  - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 
ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός 
προθεσμίας, που δε μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών ούτε μεγαλύτερη των 
είκοσι (20) ημερών (παρ.19 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία τροποποιήθηκε 
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η παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016)  από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην 
παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για 
την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής. 

 Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 
ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται 
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

 Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση 
της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

 Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω 
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 
που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να 
τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω 
του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να 
παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

 Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 
(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

 Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε 
γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  
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 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

 Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης 
της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

 Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της 
σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

 Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. 
της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός 
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 

 Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια 
διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

 Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 
συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από εκτελεστή 
πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, 
δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της ΑΕΠΠ  προδικαστική προσφυγή, κατά της σχετικής 
πράξης ή παράληψης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016) και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του ΠΔ 39/2017. Η άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
του Τίτλου 3 (αρθ. 372-373 του Ν. 4412/2016) κατά των εκτελεστών πράξεων ή 
παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή με 
τηλεομοιοτυπία (άρθρο 361 παρ. 1 περ. α΄ ν. 4412/2016) ή 

β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας 
(άρθρο 361 παρ. 1 περ. β΄ ν. 4412/2016), άλλως 

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την 
άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 
πάροδο δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ άρθρο 361 παρ. 1 περ. γ΄ ν. 4412/2016). 

 Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης (άρθρο 361 παρ. 2 ν. 4412/2016). 

  Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών (παρ. 3 άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 56902/215/β΄1924/2-
6-2017 ΥΑ) και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. Ως 
ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης 
αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης 
και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε περίπτωση που η 



 

Σελίδα 44 

διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή 
κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ως 
ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της από την 
ΑΕΠΠ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα 
από την παραλαβή της προσφυγής, η ΑΕΠΠ ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον προσφεύγοντα για 
την παραλαβή της προσφυγής και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον 
προσφεύγοντα παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 
0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής 
σύμβασης. Το ύψος του παράβολου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) 
ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ (άρθρο 363 του ν. 4412/2016,  
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.).  

 Το παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής. Η 
ως άνω κατάθεση του παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολου 
στη διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και 
αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.  

 Για την απόδειξη της καταβολής και της είσπραξης του παράβολου ο προσφεύγων 
υποχρεούται να επισυνάψει στο προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ΠΔ 
39/2017 έντυπο προσφυγής του Παραρτήματος ΙV της παρούσης: 

 εκτυπωμένο αντίγραφο ηλεκτρονικής πληρωμής του ποσού σε Τράπεζα, 

 επικυρωμένη εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον 
αντίστοιχο Κωδικό, φέρει την ένδειξη “πληρωμένο”,  

 βεβαίωση περί ελέγχου και δέσμευσης του ηλεκτρονικού παράβολου από την 
Υπηρεσία που το αποδέχεται. 

 Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει 
την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα 
προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής ή σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής 
προσφυγής το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα με την απόφαση του οικείου 
σχηματισμού της ΑΕΠΠ, που εξέτασε την προδικαστική προσφυγή. Επίσης, επιστρέφεται 
στον προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της 
απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής (άρθρο 363 παρ. 5 ν. 4412/2016). 
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 Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως 
αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV της παρούσας διακήρυξης.(άρθρο 362 παρ. 2 ν. 
4412/2016). 

 Η κοινοποίηση της προδικαστικής προσφυγής, η ενημέρωση των ενδιαφερομένων 
τρίτων, η υποβολή των απόψεων της αναθέτουσας αρχής, η διαδικασία και οι προθεσμίες 
εξέτασης της προσφυγής, η απόφαση επί της προσφυγής και οι συνέπειες που επιφέρει 
ορίζονται στα σχετικά άρθρα του  Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης των Προδικαστικών 
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.» 

Η προθεσμία για την  άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με 
απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από την άσκηση προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 
4412/2016. Κατά τα λοιπά η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο 
της διαγωνιστικής διαδικασίας , με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
366 του  Ν. 4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα 
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας 
αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν 
όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 
του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση 
της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

 Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλο ή εν μέρει 
αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 
106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, 
αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης.  

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να 
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της 
παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό 
της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VΙ της 
Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής 
έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 
πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό της μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, 
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί 
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με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α . 

 Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους. 

 

4.4 Υπεργολαβία 

 4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και 
ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε 
υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 
από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

 4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να 
αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους 
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον 
είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.   Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί 
στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής 
της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός 
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει 
δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε 
από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή 
κατά την ως άνω διαδικασία.  

 4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για 
τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα 
αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της 
σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 
αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για 
τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 
και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  
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4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται για το 100% της συμβατικής αξίας 
μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση 
επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή, μετά την 
έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, με χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής και μετά τη θεώρησή του από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία 
για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα 
Ν.Π.Δ.Δ. 

Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία οριστικής 
εκπλήρωσης των (μηνιαίων) συμβατικών υποχρεώσεων του, που βεβαιώνεται με  την 
έκδοση του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και 
όλων των όρων της σύμβασης, υπογεγραμμένο από τριμελή Επιτροπή, η οποία θα οριστεί 
από το Νοσοκομείο. Εάν ο Ανάδοχος εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, ο χρόνος 
πληρωμής υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου ορθής εκτέλεσης 
συμβατικών υποχρεώσεων από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου. 
 Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις: 
 Α) Ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και 
κάθε άλλου ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 
36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007. 
 Β) Ποσοστό 0,06%, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.Δ.Σ.) βάσει του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4072/2012 
άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 
«τροποποιούμενες διατάξεις», που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν λόγω 
κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού). 
 Γ) Ποσοστό 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών (παρ. 6, άρθρο 36 του Ν. 4412/2016, αφορά συμβάσεις άνω των 60.000,00€). 

Δ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η 
οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή 
συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, πρό φόρων και κρατήσεων. Επίσης επιβάλλεται επί 
της αξίας κάθε είδους δικαιώματος προεραίσεως, πρό φόρων και κρατήσεων, είτε αυτό 
ασκείται μέσω διοικητικής εντολής είτε μέσω σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 350 του ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 της ΚΥΑ 1191/14-3-2017 
(ΦΕΚ 969/22.3.2017/Β’). Η εν λόγω κράτηση υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.  

Ε) Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος 
εισοδήματος 4% . 
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 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
 Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται στο σχετικό άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την 
εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. και 
συγκεκριμένα: 
α) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και όλων των όρων 
της σύμβασης, υπογραφόμενο από τριμελή Επιτροπή η οποία θα οριστεί από το 
Νοσοκομείο, έργο της οποίας θα είναι η παρακολούθηση των όρων της σύμβασης και η 
σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου.  
β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
 
Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το 
Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) 
παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ». 
 Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί 
από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν 
δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του Ανάδοχο , που αφορούν 
στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της 
πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των 
αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 
 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει 
τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή 
στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του 
ν. 4412/2016 και την παρούσα διακήρυξη. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί 
τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
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Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν τα μηχανήματα φορτωθούν – παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα 
με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο  5% επί της συμβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων μηχανημάτων, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα μηχανήματα που παραδόθηκαν 
εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το 
πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- 
παράδοση ή αντικατάσταση των μηχανημάτων, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 
ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου, 
ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. 
(Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 11 του 
άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 

 Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή. 

 



 

Σελίδα 53 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό σε χρονικό διάστημα 120 
ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σε χώρο που θα του υποδειχθεί 
από το Νοσοκομείο. Μέσα στο διάστημα αυτό (χρόνος παράδοσης) πρέπει να γίνουν η 
προσκόμιση του μηχανήματος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η προσωρινή παραλαβή του, η 
εγκατάσταση του μηχανήματος, οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιμές, (δοκιμαστική 
περίοδος) και η παράδοση τους σε κατάσταση λειτουργίας. Στο ίδιο διάστημα πρέπει να 
ολοκληρωθεί και η εκπαίδευση του προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ από τον ανάδοχο.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των μηχανημάτων μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη 
λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 
του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η 
παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως 
σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 
συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, 
την αποθήκη υποδοχής των μηχανημάτων και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία 
που προτίθεται να παραδώσει τα μηχανήματα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση μηχανήματος στο Νοσοκομείο, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο 
οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το μηχάνημα, η ποσότητα και ο αριθμός της 
σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1.  

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η προσωρινή παραλαβή των μηχανημάτων, θα γίνει από την προβλεπόμενη Επιτροπή 
Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα μηχανήματα καινούργια και 
συνοδευόμενα από ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. 

Η προσωρινή παραλαβή των μηχανημάτων θα γίνει από την παραπάνω Επιτροπή 
Παραλαβής εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την προσκόμισή του στον χώρο που 
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θα του υποδειχθεί από το Νοσοκομείο. Η προσωρινή παραλαβή συνίσταται σε ποσοτική 
παραλαβή των προσφερόμενων ειδών σε αντιπαραβολή και συμφωνία με τα 
προσκομιζόμενα δελτία αποστολής ή δελτία αποστολής-τιμολόγια, συντάσσεται δε 
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα 
στην περίοδο των  πενήντα (50) περίπου ημερών (δοκιμαστική περίοδος).  

Στο διάστημα αυτό ισχύουν και πρέπει να εκτελεστούν τα ακόλουθα :  

α.-  Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως τις απαιτούμενες εργασίες για 
την εγκατάσταση των μηχανημάτων στον χώρο που έχει επιλεχθεί, σε συνεργασία με το 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 

 Ο ανάδοχος πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά και εγκατάσταση των μηχανημάτων 
στο χώρο τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους 
αντίστοιχους κανονισμούς.  

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση των μηχανημάτων και να 
τα παραδώσει σε πλήρη 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 του διαθέτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει 
αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά 
της προσφοράς, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε να 
διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου. 

Η παραλαβή των μηχανημάτων (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει σε κατάσταση 
πλήρους λειτουργίας, ως ειδικότερα ορίζεται από την σχετική κείμενη νομοθεσία. Οι 
περιγραφόμενες στη σύμβαση δυνατότητες των μηχανημάτων 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. 

Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο ανάδοχος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για την 
εγκατάσταση και λειτουργία των υπό προμήθεια μηχανημάτων, 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. 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των μηχανημάτων 
ήθελε ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο ανάδοχος 
υποχρεώνεται να υπακούσει σε οποιεσδήποτε εντολές των αρμοδίων υπηρεσιών του, για 
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υλικό το οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα 
και τα χαρακτηριστικά του.  

 β. Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει την πλήρη εκπαίδευση του 
αντίστοιχου προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (χρήστες) επί της λειτουργίας των 
μηχανημάτων και επί της πλήρους εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του, σύμφωνα με το 
αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχει καταθέσει με την προσφορά του. Η εν λόγω 
εκπαίδευση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, με έναρξη 
μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος από τον ανάδοχο και άνευ πρόσθετης αμοιβής 
αυτού, και θα έχει ολοκληρωθεί με την οριστική παραλαβή του μηχανήματος.   

 γ.-  Με την λήξη του διαστήματος της δοκιμαστικής περιόδου και αφού η Επιτροπή 
Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ βεβαιωθεί ότι τα μηχανήματα ανταποκρίνονται πλήρως και 
συμμορφώνονται στους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, των 
τεχνικών σχεδίων και διαγραμμάτων και είναι απολύτως σύμφωνα με την προσφορά του 
αναδόχου, μετά από λεπτομερείς ελέγχους σε κάθε περίπτωση με τα απαιτούμενα 
εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, και όπου αυτό δεν είναι δυνατό σε 
πραγματικές συνθήκες με την διαδικασία εξετάσεων ή/και δοκιμές στις οποίες θα τον 
υποβάλλει αυτή κατά την κρίση της, θα γίνει η οριστική παραλαβή αυτού και θα συνταχθεί 
το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής. 

Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής σε κατάσταση πλήρους 
λειτουργίας ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει :  

 Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE 
MANUALS) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.  

 Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operational Μanuals) στην ελληνική ή στην αγγλική 
γλώσσα   

 Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του συγκροτήματος 

 Δύο (2) σειρές επισήμων καταλόγων (βιβλίων), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, 
με όλους τους κωδικούς ανταλλακτικών του εργοστασίου παραγωγής του 
συγκροτήματος (Parts Books) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή 
από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας. Η Αναθέτουσα Αρχή  δεν έχει 
υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη 
αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων. Ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την 
καταστροφή ή φθορά του συγκροτήματος μέχρι την προσκόμιση του στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και 
την υποβολή στην Υπηρεσία του αποδεικτικού προσκόμισης θεωρημένου από τον 
υπεύθυνο της Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 23.6 του παρόντος παραρτήματος.   

Παραλαβή δε θα γίνει δεκτή αν τα προσφερόμενα είδη δεν είναι αυτά που προσφέρθηκαν 
και κατακυρώθηκαν.  
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H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16,  σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα VIIΙ της παρούσας 
(σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των μηχανημάτων διενεργείται 
ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 
ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των μηχανημάτων γίνεται με τους ακόλουθο/ους τρόπους:  

Α. Με μακροσκοπική εξέταση  

Β. Με πρακτική δοκιμασία  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των 
υλικών) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με 
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν 
να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από 
αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του 
ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων 
που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να 
ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της 
αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του 
Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο 
μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής 
μετά τα αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Αν η παραλαβή των μηχανημάτων και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση 
χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των 
δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που 
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση 
αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 
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Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 
που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν 
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε 
την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή 
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως 
άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας 
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι 
σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις 
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Μετά την παράδοση η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει και ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος, να αντικαταστήσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης με εγγύηση καλής 
λειτουργίας, για την αντικατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που 
προκαλούνται από δυσλειτουργία των μηχανημάτων κατά την περίοδο εγγύησης καλής 
λειτουργίας και για διάστημα ισχύος της εγγυητικής ίσο με αυτό που προβλέπεται στους 
ειδικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης διακήρυξης, Παράρτημα ΙΙ.  

 Για την καλή λειτουργία του προσφερόμενου μηχανήματος κατά την περίοδο της 
εγγύησης καλής λειτουργίας που θα προτείνει με την προσφορά του, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται με την οριστική παραλαβή, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Λειτουργίας το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 3% της συμβατικής αξίας της 
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προμήθειας χωρίς ΦΠΑ. Στην εγγύηση περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες από τον 
κατασκευαστή προληπτικές και τακτικές συντηρήσεις καθώς και η αποκατάσταση κάθε 
βλάβης που θα παρουσιασθεί στα μηχανήματα με αντικατάσταση των απαιτούμενων 
ανταλλακτικών και αναλωσίμων. Κάθε ανταλλακτικό ή αναλώσιμο που θα χρησιμοποιείται 
θα είναι στην αρχική εργοστασιακή του συσκευασία και θα ανοίγεται παρουσία αρμοδίου 
του Νοσοκομείου. Αυτή η τελευταία διαδικασία θα ισχύει καθ’ όλη την διάρκεια ζωής των 
μηχανημάτων. 

Για το προτεινόμενο διάστημα αυτό, ο Ανάδοχος εγγυάται τα ακόλουθα, τα οποία 
υποχρεούται να ακολουθήσει χωρίς καμία αποζημίωση ή αμοιβή εκ μέρους της 
Αναθέτουσας Αρχής:  

α.- Την καλή και αποδοτική λειτουργία του μηχανήματος σε όλο το χρονικό διάστημα 
της εγγύησης καλής λειτουργίας που θα καθορίζεται στην προσφορά του. Η εγγύηση 
αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα 
αρχίζει από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού πλήρως συναρμολογημένου, 
εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.  

β.- Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν θα ευθύνεται για καμιά βλάβη του εξοπλισμού προερχόμενη 
από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα 
εργατικά, ανταλλακτικά, κλπ. 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 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σε βάρος και για 
λογαριασμό του αναδόχου ή θα γίνουν με άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από το 
Όργανο Λήψης Αποφάσεων.  

 γ.-  Στην εγγύηση περιλαμβάνεται η υποχρέωση του αναδόχου και για προληπτικό 
έλεγχο συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου, ώστε το 
συγκρότημα να είναι πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας.  

δ.-  Κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, ισχύουν οι ίδιες υποχρεώσεις 
και όροι και οι ίδιες ποινικές ρήτρες με αυτές που ισχύουν κατά την περίοδο 
συντήρησης, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 1, 2 και 3 του «ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ» του Παραρτήματος VIII της 
διακήρυξης. 

ε.-  Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης 
όλες τις επικαιροποιήσεις του λογισμικού (updates, patches) του Κατασκευαστικού 
Οίκου σε υπάρχοντα προγράμματα (software, hardware κλπ).  

στ.-  Κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας θα τηρείται 
ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλάβης κλπ που θα παρακολουθείται και θα 
μονογράφεται από τους υπεύθυνους του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ιατρό ή ηλεκτρονικό) και 
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τον τεχνικό του αναδόχου. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτια τους 
και οι ενέργειες αποκατάστασής του από τον ανάδοχο καθώς και η διάρκεια 
ακινητοποίησης (down time) του μηχανήματος. Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται 
τηλεφωνικά για την βλάβη και ει δυνατόν για το είδος της και θα στέλνεται Fax, 
οπότε από την 08.00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας θα αρχίζει να μετρά ο χρόνος 
ακινητοποίησης. Στο τέλος εκάστου χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας θα 
αθροίζονται οι ώρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του 
συγκροτήματος και θα ισχύσει ότι προβλέπει το συνημμένο σχέδιο σύμβασης. 

ζ.- Κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος 
υποχρεούται, άνευ πρόσθετης αμοιβής, να επαναλάβει την εκπαίδευση του 
αρμόδιου προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ιατρούς-φυσικούς-τεχνολόγους) για ίδιο 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον με την αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί 
από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.   

η.-  Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει 
μόνιμα στην Ελλάδα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας 
τόσον κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και 
εξουσιοδότηση αυτού από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για την 
συντήρηση του συγκεκριμένου συγκροτήματος, όσον και να δεσμευτεί ότι θα 
εξασφαλίζει την ύπαρξη και προσκομιδή στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, όποιου ανταλλακτικού 
χρειαστεί, για το συγκρότημα, κατόπιν έγγραφης ζήτησης της Υπηρεσίας.  

- Ο χρόνος προσέλευσης τεχνικού, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 24 ώρες. 

- Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια 
της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, με Έγγραφη Δήλωση του 
κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, την οποία θα συμπεριλάβει στον 
επιμέρους φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ώστε να αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο.   

- 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.  

- Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας κατατίθεται με την οριστική παραλαβή του 
εξοπλισμού. 

- Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο Υπόδειγμα  του Παραρτήματος VΙ της διακήρυξης. 

 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της 
συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη 
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λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται 
στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης 
λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 
παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του 
αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή 
μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική 
κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο. 

 

 

 

Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία 

Τράπεζας:______________________________________________________ 

Κατάστημα:______________________________________________ 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________ 

 

Προς 

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 της….…………. για την 
…………………………………………..συνολικής αξίας..................................., σύμφωνα με τη 
με αριθμό  115/2018 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 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). 
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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. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία 

Τράπεζας:______________________________________________________ 

Κατάστημα:______________________________________________ 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________ 

 

Προς 

 

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 την 
………………………………………….  συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό 
115/2018 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 μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 
έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη 
από κάθε σχετική υποχρέωση. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΣ – ΕΞΙ (6) ΤΜΧ 

 

1. Η υπό προμήθεια συσκευή θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη, 

σύγχρονης οπωσδήποτε τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλες τις συσκευές ή 

εξαρτήματα που απαιτούνται για την διενέργεια πλήρους αντίστοιχης εξέτασης . 

2. Να φέρει ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και αυτόματο σύστημα 

φόρτισης. Να λειτουργεί, κατ’ επιθυμία του χειριστή, είτε με σύνδεση στο δίκτυο 

220V/50Hz είτε με χρήση αποκλειστικά των ενσωματωμένων  μπαταριών. 

3. Να διαθέτει ένδειξη κατάστασης μπαταρίας και ένδειξη φόρτισης . 

 Να διαθέτει αυτονομία λειτουργίας με την μπαταρία για 50 τουλάχιστον 

πλήρη ηλεκτροκαρδιογραφήματα. 

4. Να διαθέτει οθόνη στην οποία να εμφανίζει 3 τουλάχιστον απαγωγές ταυτόχρονα. 

Να αναφερθεί το μέγεθος της οθόνης προς αξιολόγηση.  

5. Να διαθέτει αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για την εισαγωγή στοιχείων του 

ασθενούς και δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ. 

6. Να απεικονίζει τον αριθμό των σφίξεων με όρια από 30 έως 250 ΒΡΜ περίπου. 

7. Να διαθέτει δειγματοληψία ≥1000 δειγμάτων/κανάλι/sec  

8. Να φέρει εκτυπωτή με δυνατότητα εκτύπωσης πλήρους ηλεκτροκαρ-

διογραφήματος τουλάχιστον 12 απαγωγών. 

9. Να εκτυπώνει σε θερμικό χαρτί. 

10. Να φέρει ενσωματωμένο λογισμικό ανάλυσης του ΗΚΓ (RR, PR, QT διαστήματα)  

11. Να έχει τουλάχιστον δυο (2) κατά προτίμηση ταχύτητες (25-50mm/sec). 

12. Να διαθέτει φίλτρα απόρριψης παρασίτων. 

13. Να έχει απόκριση συχνότητας από ≤ 0,05 έως ≥ 100Ηz  

14. Να είναι κατά το δυνατό μικρού βάρους (≤9Kg) και εύκολος στην μεταφορά του. 

15. Να προσφερθούν με ξεχωριστή τιμή στην οικονομική προσφορά ως προς επιλογήν 

ειδή:  

 Κατάλληλο τροχήλατο τραπεζίδιο. 

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 ΟΕ, δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της 
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Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή 

νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟΣ – ΕΞΙ (6) ΤΜΧ 

 

1. Η υπό προμήθεια συσκευή θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια, 

αμεταχείριστη, σύγχρονης οπωσδήποτε τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλες 

τις συσκευές ή εξαρτήματα που απαιτούνται για την διενέργεια πλήρους 

αντίστοιχης εξέτασης . 

2. Να φέρει ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και αυτόματο 

σύστημα φόρτισης. Να λειτουργεί, κατ’ επιθυμία του χειριστή, είτε με σύνδεση 

στο δίκτυο 220V/50Hz είτε με χρήση αποκλειστικά των ενσωματωμένων  

μπαταριών. 

3. Να διαθέτει ένδειξη κατάστασης μπαταρίας και ένδειξη φόρτισης . 

 Να διαθέτει αυτονομία λειτουργίας με την μπαταρία για 50 τουλάχιστον 

πλήρη ηλεκτροκαρδιογραφήματα. 

4. Να διαθέτει οθόνη στην οποία να εμφανίζει 3 τουλάχιστον απαγωγές 

ταυτόχρονα. Να αναφερθεί το μέγεθος της οθόνης προς αξιολόγηση.  

5. Να διαθέτει αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για την εισαγωγή στοιχείων του 

ασθενούς και δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ. 

6. Να απεικονίζει τον αριθμό των σφίξεων με όρια από 30 έως 250 ΒΡΜ περίπου. 

7. Να διαθέτει δειγματοληψία ≥1000 δειγμάτων/κανάλι/sec  

8. Να φέρει εκτυπωτή με δυνατότητα εκτύπωσης πλήρους 

ηλεκτροκαρδιογραφήματος τουλάχιστον 12 απαγωγών ταυτόχρονα. 

9. Να εκτυπώνει σε θερμικό χαρτί Z-fold (210mm x 295mm, DIN A4) 

10. Να φέρει ενσωματωμένο λογισμικό ανάλυσης του ΗΚΓ (RR, PR, QT διαστήματα)  

11. Να έχει τουλάχιστον δυο (2) κατά προτίμηση ταχύτητες (25-50mm/sec). 

12. Να διαθέτει φίλτρα απόρριψης παρασίτων. 

13. Να έχει απόκριση συχνότητας από ≤ 0,05 έως ≥ 100Ηz  

14. Να είναι κατά το δυνατό μικρού βάρους (≤9Kg) και εύκολος στην μεταφορά 

του. 

15. Να προσφερθούν με ξεχωριστή τιμή στην οικονομική προσφορά ως προς 

επιλογήν ειδή:  

 Κατάλληλο τροχήλατο τραπεζίδιο. 
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16. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυ-

κλοφορίας του  προς προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές 

Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, 

πιστοποιητικά σήμανσης ΟΕ, δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής 

στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά θα 

είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα 

 

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ – ΕΞΙ (6) ΤΜΧ 

 

1. Η συσκευή να είναι καινούρια, αμεταχείριστη, σύγχρονης τεχνολογίας 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. 

2. Να είναι φορητή και να διαθέτει χειρολαβή μεταφοράς. Να είναι μικρού όγκου και το βάρος 

της  να μην υπερβαίνει τα περίπου 7 (έξι) κιλά (ανοχή +10%), συμπεριλαμβανομένων του 

τροφοδοτικού και της μπαταρίας. Να αναφερθούν οι διαστάσεις  της συσκευής αναλυτικά (ο 

μικρότερος όγκος και βάρος θα εκτιμηθούν).  

3. Να λειτουργεί με εσωτερικό τροφοδοτικό ρεύματος 220V/50Hz και με ενσωματωμένη 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία. O χρόνος πλήρους επαναφόρτισης της μπαταρίας να είναι ≤4 

ώρες.  Η συσκευή να δύναται  να εκτελέσει με φορτισμένη μπαταρία  τουλάχιστον 150 

απινιδώσεις στη μέγιστη αποδιδόμενη ενέργεια ή συνεχή λειτουργία τουλάχιστον 3 ώρες για 

παρακολούθηση ασθενούς . Να μπορεί να λειτουργήσει από ρεύμα πόλεως και σε περίπτωση 

απουσίας της μπαταρίας. 

Α) Ο απινιδωτής θα πρέπει : 

1. Να λειτουργεί με διφασική τεχνολογία απινίδωσης με μέγιστη αποδιδόμενη ενέργεια 200 

Joules.  

2. Να εκτελεί σύγχρονη, ασύγχρονη, εξωτερική χειροκίνητη και ημιαυτόματη απινίδωση. 

3. Θα αξιολογηθεί η δυνατότητα ύπαρξης φωνητικών (Ελληνικά) και γραφικών μνημάτων 

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. 

4. Σε χειροκίνητη λειτουργία, να αποδίδει από 2 έως ≥ 200 Joules. Να αναφερθούν προς 

αξιολόγηση οι υποδιαιρέσεις διαστημάτων  επιλογής ενέργειας κατά την σύγχρονη και 

ασύγχρονη απινίδωση.  
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5. O χρόνος φόρτισης στην μέγιστη ενέργεια να είναι ≤ 6 sec. 

6. Να παρέχει θεραπεία απινίδωσης μέσω PADDLES καθώς και μέσω αυτοκόλλητων 

ηλεκτροδίων για απινίδωση από απόσταση. 

7. Να διαθέτει δυνατότητα χειροκίνητης αποφόρτισης του απινιδωτή (DISARM). Επίσης η 

συσκευή να αποφορτίζει αυτόματα με την πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος, 

εφόσον δεν χορηγηθεί η ενέργεια, για λόγους ασφαλείας. 

Β) Το μόνιτορ θα πρέπει : 

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας (LCD / TFT / LED), έγχρωμο, υψηλής ανάλυσης και  με 

διαγώνιο μεγαλύτερη των 6’’ ιντσών. 

2. Να απεικονίζει ταυτόχρονα τουλάχιστον τρία κανάλια απεικόνισης.  

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.  

4.  Να διαθέτει ειδικό φίλτρο αναγνώρισης παλμού εμφυτευμένου βηματοδότη. 

Γ) Το καταγραφικό θα πρέπει : 

1. Να είναι θερμικό, υψηλής ανάλυσης , δυο καναλιών με ταχύτητα καταγραφής 25mm/sec. 

2. Να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία ύστερα από απινίδωση και ύστερα από ενεργοποίηση 

των συναγερμών. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα να τίθεται σε λειτουργία και χειροκίνητα 

ύστερα από απινίδωση και ύστερα από ενεργοποίηση των συναγερμών. 

3. Στο χαρτί να καταγράφονται το ηλεκτροκαρδιογράφημα, καρδιακός ρυθμός, η ενέργεια 

απινίδωσης,  ενδείξεις συγχρονισμένης απινίδωσης, η ώρα και η ημερομηνία κ.α. Θα 

εκτιμηθεί η δυνατότητα καταγραφής της διαθωρακικής αντίστασης. 

4. Να δέχεται θερμικό χαρτί εμπορίου. 

Δ) Η συσκευή να διαθέτει : 

1. Δυνατότητα λήψης ΗΚΓραφήματος μέσω των paddles/pads, 3-πολικού και 5-πολικού 

καλωδίου ασθενή. 

2. Ευαισθησία  ΗΚΓτος τουλάχιστον 0.5 – 4 mm/mV. 

3. Ηχητική ένδειξη QRS με ρυθμιζόμενη ένταση. 

4. Συναγερμούς (Alarms) για όλες τις παραμέτρους παρακολούθησης με ρυθμιζόμενη 

ηχητική ένδειξη. 

5. Ενσωματωμένη ψηφιακή μνήμη αποθήκευσης δεδομένων. Θα εκτιμηθεί ή δυνατότητα 

μεταφοράς τους σε Η/Υ. 
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6. Σύστημα αυτόματου ελέγχου των κυκλωμάτων και του λογισμικού. Επίσης να διαθέτει 

δυνατότητα χειροκίνητου ελέγχου από το χειριστή. 

7. Θα εκτιμηθεί  η ύπαρξη συστήματος συνεχούς ηχητικής ειδοποίησης του χειριστή σε 

περίπτωση αποσύνδεσης της συσκευής από το ρεύμα πόλεως, με δυνατότητα 

ενεργοποίησης και απενεργοποίησης. 

8. Να διαθέτει μη αιματηρή μέτρηση πίεσης (NIBP) και αισθητήρα οξυμετρίας SPO2 

9. Να διαθέτει δυνατότητα βηματοδότησης 

10. 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. 

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 

CΕ, δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής 

κλπ). Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα 

αντίγραφα 

 

ΦΟΡΗΤΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ – ΔΕΚΑ (10) ΤΜΧ 

 

 Το οξύμετρο να είναι φορητό, compact για κάθε μονάδα ενηλίκων και παιδιών, 

αλλά και για περιπτώσεις μεταφοράς ενήλικων ή παιδιατρικών ασθενών 

 Να διαθέτει κατάλληλο αισθητήρα ενηλίκων και μεγάλων παιδιών 

 Να είναι ιδιαίτερα στερεό και ανθεκτικό σε σκληρή καταπόνηση 

 Να είναι ελαφρύ, μικρού μεγέθους, ώστε να είναι εύκολη η μεταφορά του 

 Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με μεγάλη αυτονομία συνεχούς 

λειτουργίας για τουλάχιστον 12 ώρες, και με τροφοδοσία με εναλλασσόμενο ρεύμα 

220V με κατάλληλη βάση φόρτισης 

 Να πραγματοποιεί μετρήσεις SpO2 και ΒΡΜ ταχύτατα και με μεγάλη ακρίβεια, και 

να απεικονίζει ευδιάκριτα και ηλεκτρονικά τις αριθμητικές ενδείξεις του βαθμού 

κορεσμού του Ο2 (SpO2) του αριθμού των σφύξεων/λεπτό (ΒΡΜ) και την ένδειξη 

χαμηλής ενεργειακής στάθμης της μπαταρίας 

 Το εύρος μέτρησης για τον κορεσμό οξυγόνου SpO2 να είναι από 0% έως 100% 

 Το εύρος μέτρησης για τον καρδιακό ρυθμό ΒΡΜ να είναι από 25-300 bpm 
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 Να διαθέτει ακρίβεια μετρήσεων για: 

- οξυμετρία (SpO2): + 2% στην περιοχή 70-100% 

- καρδιακό παλμό (ΒΡΜ): ±2% 

 Να διαθέτει φωτιζόμενη οθόνη LCD με οπίσθιο έλεγχο φωτισμού 

 Να εμφανίζει την κυματομορφή της οξυμετρίας, των trends, και των υπολοίπων 

μετρήσεων 

 Ο χειρισμός του να είναι ιδιαίτερα απλός και να γίνεται με κομβία άμεσης 

πρόσβασης στις διάφορες λειτουργίες 

 Να διαθέτει σύστημα οπτικών και ακουστικών συναγερμών των 

παρακολουθούμενων παραμέτρων με ρύθμιση των ορίων 

 Να μπορεί να συνδέεται με επιτραπέζιο φορτιστή για τη φόρτισή του 

 Να πληρούνται όλες οι διεθνείς προδιαγραφές και να διαθέτει ISO 

 Να συνοδεύεται από έγγραφο απεικόνισης του εσωτερικού ηλεκτρολογικού 

σχηματισμού της συσκευής, ώστε να επιτρέπεται η επιδιόρθωσή του 

 Να προβλέπεται επίδειξη των συσκευών στους ενδιαφερόμενους από την 

προμηθεύτρια εταιρία, πριν την προμήθειά τους 

 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ – ΔΥΟ (2) ΤΜΧ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Να λειτουργεί με τάση 220V και 50/60Hz μέσω εύκαμπτου τριπολικού καλωδίου με 

ρευματολήπτη σούκο. 

2. Να διαθέτει CE/IVD σήμανση και να πληροί τους διεθνείς κανόνες ασφάλειας και 

αξιοπιστίας οι οποίοι θα κατονομάζονται και θα πιστοποιούνται από τα ξενόγλωσσα 

φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 

3. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλη για Νοσοκομειακή χρήση και να παρέχει 

ασφάλεια στο χρήστη. 

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

1. O θάλαμος φυγοκέντρησης να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

2. Να διαθέτει χωρητικότητα 4Χ400 ml τουλάχιστον και δυνατότητα ταχύτητας 

περιστροφής τουλάχιστον 14000 RPM. 
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3. Να υπάρχει σύστημα ασφάλειας και ενδείξεως, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η 

λειτουργία της φυγοκέντρου με ανοικτό καπάκι καθώς και το άνοιγμά του κατά τη 

φυγοκέντρηση.  

4. Αθόρυβη λειτουργία χαμηλότερη των 64 db, όταν η φυγόκεντρος λειτουργεί με τη 

μέγιστη ταχύτητα. 

5. Να υπάρχει σύστημα ασφαλείας για ανισοβαρή φόρτωση της κεφαλής. 

6. Να διαθέτει πολλαπλά προγράμματα επιτάχυνσης, επιβράδυνσης και φυγοκέντρησης. 

7. Να λειτουργεί με κινητήρα μεταβλητής συχνότητας και όχι κλασικό κινητήρα με 

ψήκτρες. 

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής για την προσφερόμενη κεφαλή να είναι τουλάχιστον 

4.500 Χ g ώστε η φυγοκέντρηση/διαχωρισμός να γίνεται καλύτερη/-ος και γρηγορότερη/-

ος. 

2. Να διαθέτει ψηφιακό στροφόμετρο για την απεικόνιση της ταχύτητας. 

3. Να φέρει οριζόντια κεφαλή με 4 υποδοχείς που να δέχονται τουλάχιστον 10-12  

σωληνάρια έκαστος, διαστάσεων περίπου  17mm x 110mm. 

4. Να φέρει ψηφιακό χρονόμετρο 0-60 λεπτά. 

5. Να αναφερθούν τα κόστη όλων των υποδοχέων που μπορεί να δεχθεί η προσφερόμενη 

συσκευή. 

6. Το βάρος της συσκευής να μην υπερβαίνει τα 60 kg 

7. Η συσκευή να παραδοθεί και να εγκατασταθεί έτοιμη προς χρήση 

8. Η κεφαλή να τοποθετείται και να αφαιρείται εύκολα χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων 

ή βιδωτά, με το πάτημα ενός πλήκτρου. Να υπάρχουν διαθέσιμα καπάκια για τους 

υποδοχείς, πιστοποιημένα για βιολογική ασφάλεια. 

Δ. ΕΓΓΥΗΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

1. Να δοθεί πλήρης εγγύηση καλής λειτουργία τουλάχιστον για 2 έτη 

2. Για κάθε κλήση που αφορά βλάβη, ο προμηθευτής θα πρέπει να ανταποκρίνεται εντός 

24ώρου το αργότερο 

3. Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή, να εκπαιδευτούν δωρεάν χειριστές και τεχνικοί 

του νοσοκομείου, τόσο στη χρήση όσο και στη συντήρηση όπου αυτή απαιτείται. 

4. Με τη παράδοση να μας δοθούν τα πάσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης-λειτουργίας και 

τεχνικής φροντίδας 

5. Η κάλυψη της σε εξαρτήματα και ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10ετής. 
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6. Ο προμηθευτής, πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και να 

συμμορφώνεται με τη διυπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ.130648 (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-

2009) περί διακίνησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. 

 

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ – ΕΝΑ (1) ΤΜΧ 

1. Να διαθέτει μέγιστο αριθμό στροφών τουλάχιστον 12.000rpm  

2. Να φέρει ψηφιακή ένδειξη παραμέτρων: ταχύτητας (rpm)/φυγοκεντρικής δύναμης 

(rcf), χρόνου 

3. Να συνοδεύεται από κατάλληλο ρότορα για τη συνολική φυγοκέντρηση 24 

τριχοειδών σωληναρίων 75mm 

4. Να περιλαμβάνει σύστημα ανάγνωσης μικροαιματοκρίτη 

5. Να μπορεί να δεχτεί ποικιλία κεφαλών, π.χ. 24 σωληναρίων χωρητικότητας 1,5-2ml, 

κεφαλή για PCR strips 

6. Να διαθέτει ταχείς ρυθμούς επιτάχυνσης και επιβράδυνσης (τουλάχιστον 12 sec ή 

λιγότερο) 

7. Να έχει πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου (<56dBA) 

8. Να διαθέτει χρονόμετρο από 1 έως τουλάχιστον 99 λεπτά  

9. Να φέρει κινητήρα νέου τύπου (χωρίς ψύκτρες). 

10. Να φέρει σύστημα ασφαλείας που δεν επιτρέπει τη λειτουργία της φυγοκέντρου 

εάν το καπάκι είναι ανοικτό και δεν ανοίγει το καπάκι εάν η φυγόκεντρος 

εργάζεται.  

11. Να λειτουργεί με τάση 230V/50-60Ηz. 

12. Το προσφερόμενο μοντέλο να φέρει σήμανση CE και να  είναι σύμφωνο με τις 

διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας. 

13. Τόσο ο κατασκευαστής όσο και η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτουν 

πιστοποιητικό ISO9001 

14. Ο προμηθευτής να διαθέτει εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστή για το 

συγκεκριμένο διαγωνισμό  

15. Να εγκατασταθεί στο χώρο από τεχνικό της εταιρείας 

 

ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ) – ΕΝΑ (1) ΤΜΧ 

 

1. Η χωρητικότητα να είναι τουλάχιστον 28 λίτρα 
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2. Η θερμοκρασία στον κλίβανο να είναι διευθετήσιμη σε ένα εύρος θερμοκρασιών από 

1000 C έως τουλάχιστον 1300 C.  

3. Το εύρος χρόνου αποστείρωσης να κυμαίνεται μεταξύ 3 και 180 λεπτών.  

4. Να διαθέτει μανόμετρο και η μέγιστη πίεση του θαλάμου να μην ξεπερνάει τα  2.5 bar. 

5. Να είναι κατάλληλο για αποστείρωση καλλιεργητικών υλικών, γυάλινων, πλαστικών, 

υγρών, μεταλλικών στοιχείων, σακούλας απορριμμάτων κ.λ.π 

6. Να διαθέτει λειτουργία για Άγαρ 

7. Ο κλίβανος να διαθέτει θερμοστάτη ασφάλειας για προστασία από υπερθέρμανση.  

8. Να υπάρχει βαλβίδα ασφάλειας για την απαλλαγεί της πίεσης όταν υπερβαίνει το 

ανώτατο όριο.  

9. Να υπάρχει κλείδωμα της υδραυλικής πόρτας όταν υπάρχει θετική πίεση στο θάλαμο 

10. Να διαθέτει αισθητήρα ανοιχτού καπακιού  

11. Να διαθέτει τουλάχιστον 10 προγράμματα αποστείρωσης. Ο χρήστης να μπορεί να 

δημιουργήσει δικά του προγράμματα 

12.   Να διαθέτει διάτρητη σχάρα για την προστασία των θερμαινόμενων στοιχείων και 

χωρίς καλάθια.  

13. Το εξωτερικό πλαίσιο, η δεξαμενή και το καπάκι να είναι κατασκευασμένο από 

ανοξείδωτο χάλυβα  

14. Να διαθέτει στόμιο που επιτρέπει την εισαγωγή του ανιχνευτή (probe) για τον έλεγχο 

και την βαθμονόμηση του θαλάμου  

15. Να διαθέτει οθόνη LCD με ενδείξεις για τις παραμέτρους και τα σφάλματα 

16. Να διαθέτει θύρα RS232 

17. Να διαθέτει κουμπί απομάκρυνσης ατμού (unsteaming) 

18. Να μπορεί να προγραμματιστεί για αυτόματη έναρξη  

19. Να προσφέρεται με ένα καλάθι 

20. Να φέρει σήμανση CE και τόσο ο οίκος κατασκευής όσο και η προμηθεύτρια εταιρεία 

να είναι πιστοποιημένοι κατά τα πρότυπα ISO 

21. Ο προσφέρων να διαθέτει εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστή για την προμήθεια 

και την υποστήριξη για το συγκεκριμένο διαγωνισμό 

 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ (ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ) – ΕΝΑ (1) ΤΜΧ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλη για Νοσοκομειακή χρήση και να παρέχει 

ασφάλεια στο χρήστη. 
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2. Να λειτουργεί με τάση 220V και 50/60Hz μέσω εύκαμπτου τριπολικού καλωδίου με 

ρευματολήπτη σούκο. 

3. Να διαθέτει CE/IVD σήμανση και να πληροί τους διεθνείς κανόνες ασφάλειας και 

αξιοπιστίας οι οποίοι θα κατονομάζονται και θα πιστοποιούνται από τα ξενόγλωσσα 

φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

1. O θάλαμος φυγοκέντρησης να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

2. Να διαθέτει χωρητικότητα 4Χ400 ml τουλάχιστον και δυνατότητα ταχύτητας 

περιστροφής τουλάχιστον 14000 RPM. 

3. Να υπάρχει σύστημα ασφάλειας και ενδείξεως, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η 

λειτουργία της φυγοκέντρου με ανοικτό καπάκι καθώς και το άνοιγμά του κατά τη 

φυγοκέντρηση.  

4. Αθόρυβη λειτουργία χαμηλότερη των 62 db, όταν η φυγόκεντρος λειτουργεί με τη 

μέγιστη ταχύτητα. 

5. Να υπάρχει σύστημα ασφαλείας για ανισοβαρή φόρτωση της κεφαλής. Να διαθέτει 

σύστημα ελέγχου της ισοζύγησης της κεφαλής. Σε περίπτωση ανισοβαρούς κατανομής 

να υπάρχει οπτική ένδειξη alarm και να γίνεται αυτόματη διακοπή της λειτουργίας.  

6. Να διαθέτει κλείστρο ασφαλείας διπλής λειτουργίας – δεν ανοίγει αν δεν σταματήσει η 

περιστροφή και δεν ξεκινά αν δεν κλείσει το κάλυμμα καλά-και σε περίπτωση 

διακοπής ρεύματος να υπάρχει τρόπος να ανοίγει το καπάκι της φυγόκεντρου.  

7. Να διαθέτει πολλαπλά προγράμματα επιτάχυνσης, επιβράδυνσης και φυγοκέντρησης. 

8. Να λειτουργεί με κινητήρα μεταβλητής συχνότητας νέου τύπου και όχι κλασικό 

κινητήρα με ψήκτρες. 

9. Η κεφαλή να μπορεί να τοποθετηθεί και να αφαιρεθεί εύκολα και χωρίς την ανάγκη 

κάποιου ειδικού εργαλείου. 

10. Να υπάρχουν καπάκια για τους υποδοχείς (καλάθια) της κεφαλής πιστοποιημένα για 

βιολογική ασφάλεια, που να ανοίγουν εύκολα. 

11. Να διαθέτει αυτόματη σύστημα αναγνώρισης του είδους της κεφαλής και αυτόματης 

προσαρμογής του μεγίστου ορίου στροφών ανάλογα με την εκάστοτε 

χρησιμοποιούμενη κεφαλή. 

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής για την προσφερόμενη κεφαλή να είναι τουλάχιστον 

4.500 Χ g  

2. Να διαθέτει ψηφιακό στροφόμετρο για την απεικόνιση της ταχύτητας. 
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3. Να φέρει οριζόντια κεφαλή με 4 υποδοχείς που να δέχονται τουλάχιστον 10-12  

σωληνάρια έκαστος, διαστάσεων περίπου  17mm x 110mm. 

4. Να φέρει ψηφιακό χρονόμετρο 0-60 λεπτά. 

5. Να αναφερθούν τα κόστη όλων των υποδοχέων που μπορεί να δεχθεί η 

προσφερόμενη συσκευή. 

6. Το βάρος της συσκευής να μην υπερβαίνει τα 60 kg 

7. Η συσκευή να παραδοθεί και να εγκατασταθεί έτοιμη προς χρήση 

Δ. ΕΓΓΥΗΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

1. Να δοθεί πλήρης εγγύηση καλής λειτουργία τουλάχιστον για 2 έτη 

2. Για κάθε κλήση που αφορά βλάβη, ο προμηθευτής θα πρέπει να ανταποκρίνεται εντός 

24ώρου το αργότερο 

3. Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή, να εκπαιδευτούν δωρεάν χειριστές και τεχνικοί 

του νοσοκομείου, τόσο στη χρήση όσο και στη συντήρηση όπου αυτή απαιτείται. 

4. Με τη παράδοση να μας δοθούν τα πάσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης-λειτουργίας και 

τεχνικής φροντίδας 

5. Η κάλυψη της σε εξαρτήματα και ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10ετής. 

6. Ο προμηθευτής, πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και να 

συμμορφώνεται με τη διυπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ.130648 (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-

2009) περί διακίνησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. 

 

ΖΥΓΟΣ ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ – ΟΚΤΩ (8) ΤΜΧ 

1. Ο ζυγός ανακινητήρας πρέπει να είναι μια συσκευή σύγχρονης τεχνολογίας για 

ταυτόχρονη ζύγιση και ανακίνηση των ασκών αίματος καθ’ όλη την διάρκεια της 

αιμοληψίας, κατάλληλης για όλους τους ασκούς αίματος. 

2. Να είναι συσκευή απλή στην χρήση, με εύκολη ρύθμιση. Να διαθέτει μεγάλη 

(>5,5’’) οθόνη αφής που να καθοδηγεί το χρήστη στον χειρισμό του ζυγού. 

3. Να διαθέτει ικανό αριθμό θέσεων μνήμης για διαφορετικά προγράμματα στα οποία 

να μπορούν να ρυθμιστούν οι εξής παράμετροι: όνομα προγράμματος, ελάχιστος / 

μέγιστος όγκος συλλογής, προκαθορισμένοι όγκοι, επίπεδο συναγερμού χαμηλής 

ροής, επίπεδο συναγερμού υψηλής ροής, χρόνο λήψης. 

4. Να είναι μικρού σχετικά όγκου και βάρους, με ειδική βαλίτσα μεταφοράς η οποία 

να γίνεται και τραπέζι για την τοποθέτηση του ζυγού. Επίσης η βαλίτσα μεταφοράς 

να δίνει τη δυνατότητα να φορτίζει ο ζυγός ενώ είναι εντός της βαλίτσας. 
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5. Να λειτουργεί αθόρυβα με τάση δικτύου πόλης 220 V/50 Hz. Να φέρει 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία βαρέως τύπου, ιόντων λιθίου, που να επιτρέπει την 

συνεχή λειτουργία για έως και 60 λήψεις σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και να 

μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των εξωτερικών αιμοληψιών. 

6. Να γίνεται ανάδευση του αντιπηκτικού του ασκού με το συλλεγόμενο αίμα καθ’ 

όλη την διάρκεια της αιμοληψίας για την αποφυγή θρόμβων. Η ανάδευση να 

γίνεται συνεχόμενη και όχι διακοπτόμενη. Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της 

συχνότητας της ανάδευσης.   

7. Ο καθαρισμός να είναι εύκολος και να γίνεται με ασφαλή υλικά ώστε να 

προστατεύεται η συσκευή, ο χρήστης και ο ασκός αίματος. Ο δίσκος στον οποίο 

τοποθετούνται οι ασκοί να προσαρτάται μαγνητικά ώστε να μπορεί να αποσπασθεί, 

και να επανατοποθετηθεί, εύκολα για τον καλύτερο καθαρισμό του. Να μπορούν οι 

ασκοί σε περίπτωση που απαιτείται να προσδεθούν στον δίσκο του ζυγού. 

8. Να διαθέτει όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς και συστήματα ασφάλειας 

για προστασία του χρήστη και του αιμοδότη από περίπτωση λάθους ή λάθος 

χειρισμό. 

9. Να έχει αυτόματη ρύθμιση ακριβείας ώστε να γίνεται ακριβής ζύγιση της 

ποσότητας αίματος που λαμβάνεται κατά την αιμοληψία. Να έχει ακρίβεια ζύγισης 

+/- 3 gr στα 500 gr βάρους (+/- 3%). 

10. Η σχεδίαση της συσκευής να επιτρέπει την χρησιμοποίησή της είτε από δεξιά είτε 

από αριστερά της πολυθρόνας αιμοληψίας χωρίς προβλήματα. 

11. Να έχει μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη αφής γραφικών με συνεχή ένδειξη της 

συλλεγόμενης ποσότητας αίματος σε ml, της ώρας, της ημερομηνίας, την 

κατάσταση της μπαταρίας και την χρονική διάρκεια της αιμοληψίας. Επίσης να 

αναγράφεται ο εκτιμώμενος χρόνος που απομένει για την ολοκλήρωση της λήψης. 

Να προκαθορίζει τον όγκο του προς λήψη αίματος μεταξύ 0 και 650 ml. 

12. Να διαθέτει διακόπτη ροής ικανό να ενεργοποιείται αυτόματα ή από τον χειριστή. 

Ο διακόπτης ροής να έχει 3 καταστάσεις : ανοικτός – κλειστός – κλειδωμένος που 

να επιλέγονται ανα πάσα στιγμή από το χρήστη. 

13. Να διακόπτει αυτόματα την αιμοληψία όταν συμπληρωθεί η προκαθορισμένη 

ποσότητα αίματος. Να διαθέτει κεραία με χειριστήριο και φωτεινή ένδειξη. Να 

διαθέτει επίσης εξωτερικό χειριστήριο ενσύρματο. 
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14. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς για τη λήψη (χαμηλή ροή, υψηλή 

ροή, τέλος λήψης, τέλος προκαθορισμένου χρόνου λήψης) και συστήματος (χαμηλή 

μπαταρία, πρόβλημα μπαταρίας, πρόβλημα ανακίνησης, πολύ φορτωμένος δίσκος, 

έλλειψη σωλήνωσης στο ρυθμιστή ροής, κλπ). Ανάλογα με το είδος του 

προβλήματος να χρωματίζεται και η κεραία του συστήματος. 

15. Να διαθέτει την δυνατότητα αποθήκευσης στην μνήμη τους προκαθορισμένους 

όγκους αίματος. Να έχει 4 θέσεις για τους προκαθορισμένους όγκους οι οποίοι να 

επιλέγονται με ένα πλήκτρο. 

16. Να παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης της ακρίβειας μέτρησης με την 

χρήση μόνο ενός απλού πρότυπου βάρους. 

17. Πριν την έναρξη της αιμοληψίας να υπολογίζει αυτόματα το απόβαρο και να δείχνει 

στην ψηφιακή οθόνη το μικτό βάρος (ασκός-αντιπηκτικό-αίμα). 

18. Όλα τα δεδομένα της λήψης να αποθηκεύονται στη μνήμη του μηχανήματος. Η 

μνήμη να είναι συνδεσμολογίας usb για να μπορεί να μεταφέρεται άνετα σε 

υπολογιστή για επεξεργασία των δεδομένων. 

19. Να υπάρχει αυτοδιαγνωστικό πρόγραμμα βλαβών και λαθών. 

20. Να διαθέτει barcode reader, ενώ να μπορεί να συνδεθεί με υπολογιστή μέσω 

Ethernet ή wifi. 

21. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη και παροχή 

ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια.  

22. Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης –επισκευής (service manual) 

στην Ελληνική γλώσσα, οι οποίες να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να 

φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή.  

23. Οι προσφέροντες θα πρέπει με την προσφορά τους να καταθέσουν έντυπο 

(prospectus) στο οποίο να απεικονίζονται σε σχεδιάγραμμα ή σχέδιο τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της συσκευής, για να πιστοποιείται η ταυτότητα του 

προσφερόμενου είδους.  

24. Οι προσφέροντες θα πρέπει να αναφέρουν τον τύπο της συσκευής, το εργοστάσιο 

κατασκευής, την χώρα προέλευσης, το έτος κατασκευής και το έτος της πρώτης 

κυκλοφορίας του μοντέλου το οποίο να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του 

εργοστασίου).  
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25. Οι προσφέροντες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκπαιδεύσουν το προσωπικό 

της αιμοδοσίας και το τεχνικό προσωπικό του νοσοκομείου στον χώρο 

εγκατάστασης της συσκευής.  

26.  Θα πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση με την ΥΑ Ε3/833/99 όπως τροποποιήθηκε 

(περί συστήματος διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας) και με όλες τις σχετικές 

Ευρωπαϊκές οδηγίες. Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει CE Mark.  

27. Οι προσφέροντες θα πρέπει να καταθέσουν κατάσταση των υπηρεσιών αιμοδοσίας 

που χρησιμοποιούν την προσφερόμενη συσκευή.  

 

ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝIΣΚΩΝ ΑΣΚΩΝ 

ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ – ΕΝΑ (1) ΤΜΧ 

 

1. Οι συσκευές χρειάζεται να επιτυγχάνουν σφράγιση με RF και να είναι προορισμένες 

για επιτραπέζια χρήση, τόσο σε μονήρη διάταξη,  όσο και σε σύνδεση μεταξύ τους, με 

δυνατότητα σύνδεσης 4 ή περισσοτέρων των 4, και με προσαρμόσιμη την απόσταση 

που καθορίζει το μήκος των τμημάτων μεταξύ δύο σφραγίσεων.  

2. Να αναφερθεί σαφώς από την προσφέρουσα εταιρεία ο τύπος του προσφερόμενου 

μοντέλου και ο αριθμός συσκευών του συγκεκριμένου μοντέλου, που μπορούν να 

λειτουργήσουν σε σύνδεση. 

3. Να αναφερθεί σαφώς από την προσφέρουσα εταιρεία αν η προσφορά τους 

περιλαμβάνει και χειροκίνητη πένσα σε περίπτωση που το προσφερόμενο μοντέλο 

διαθέτει υποδοχή γι΄αυτήν.  

4. Οι συσκευές να προέρχονται από έγκυρο κατασκευαστικό οίκο.  

Nα αναφερθεί ποιός είναι ο κατασκευαστικός οίκος και πού ευρίσκεται το εργοστάσιο 

κατασκευής. 

Οι συσκευές να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις EN 61010-1.  

5. Να διαθέτουν πιστοποίηση/σήμανση CE.   

6. Να λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα 190-230 V AC, 50 Hz. 

7. Να διαθέτουν εργονομικό σχεδιασμό και μικρό βάρος.  Να αναφερθεί σαφώς το 

βάρος, οι διαστάσεις, η κατανάλωση ρεύματος.  
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8.  Να είναι ανεμπόδιστη η λειτουργία τους σε ευρύ φάσμα θερμοκρασίας χώρου (π.χ. 10 

°C έως 40 °C) και υγρασίας χώρου (π.χ. 10 to 70%).                                 

Να αναφερθεί το φάσμα. 

9. Να είναι ειδικά σχεδιασμένες για να επιτυγχάνεται τμηματοποίηση με ερμητική 

σφράγιση πλαστικών σωληνίσκων που περιέχουν αίμα ή παράγωγα αίματος. 

10. Να συγκολλούν σωληνίσκους ασκών από PVC. Να αναφερθεί αν συγκολλούν και 

ασκούς από άλλο υλικό. 

11. Να εξασφαλίζουν τμηματοποίηση με ερμητική σφράγιση των τμημάτων πλαστικών 

σωλήνων όλων των τύπων ασκών.  

Να αναφερθεί το εύρος της διαμέτρου σωληνίσκων που μπορούν να 

τμηματοποιήσουν. 

12. Να διαθέτουν μηχανισμό αυτόματης προσαρμογής ανάλογα με την διάμετρο του 

πλαστικού σωληνίσκου.  

13. Να επιτυγχάνεται η συγκόλληση με RF, χωρίς ποτέ να εμφανίζεται υπερθέρμανση, 

ούτε να υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Να αναφερθεί ο βαθμός προστασίας (class, 

type) 

14. Να διασφαλίζουν ταχύτατη συγκόλληση. Επιθυμητή η επίτευξη συγκόλλησης  σε χρόνο 

μικρότερο των 3 δευτερολέπτων. 

        Να αναφερθεί η ταχύτητα συγκόλλησης.   

15.  Η κατασκευή του επιτραπέζιου πεδίου συγκόλλησης και τυχόν προστατευτικού 

καλύμματος να είναι εργονομική και να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό. 

16. Να φέρουν ανθεκτική λαβή και/ή σάκο μεταφοράς, για εύκολη μεταφορά. 

17. Επιθυμητό να υπάρχουν ψηφιακές ενδείξεις για την «κατάσταση» (συσκευή ‘’έτοιμη’’, 

χαμηλή μπαταρία κ.λπ.) 

18. Να μην υπάρχει εξωτερικό καλώδιο RF (στις συσκευές σταθερού πεδίου που δεν 

διαθέτουν υποδοχή για χειροκίνητη πένσα).  

19. Να παρασχεθούν αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν προκαλείται αιμόλυση του 

περιεχομένου των σωληνίσκων από την τμηματοποίηση/σφράγιση. 

20. Η προσφορά χρειάζεται να περιλαμβάνει για κάθε συσκευή και όλα τα 

συμπαρομαρτούντα (μονάδα ηλεκτρικής ισχύος, μονάδα παραγωγής RF, monitor με 

μικροεπεξεργαστή, σάκο μεταφοράς κ.λπ.). 
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Να αναφέρεται σαφώς από την προσφέρουσα εταιρεία, τι ακριβώς περιλαμβάνει η 

προσφορά. 

21. Να αναφερθεί ο χρόνος εγγύησης. Επιθυμητός, όχι μικρότερος των δύο ετών. 

22. Η προσφέρουσα εταιρεία χρειάζεται να καταθέσει πιστοποιητικό στο οποίο να 

φαίνεται ότι έχει οριστεί νόμιμος εκπρόσωπος του οίκου κατασκευής (με χρονική ισχύ 

που καλύπτει την περίοδο κατάθεσης της προσφοράς και τον χρόνο εγγύησης). 

23. Η προσφέρουσα εταιρεία χρειάζεται να δηλώσει αν μπορεί να κάνει επίδειξη της 

προσφερόμενης συσκευής προ της αξιολόγησης. 

24. Η προσφέρουσα εταιρεία χρειάζεται να δεσμεύεται για την εξασφάλιση 

ανταλλακτικών και service επί εύλογο χρονικό διάστημα.  

 

ΑΠΟΨΥΚΤΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ– ΕΝΑ (1) ΤΜΧ 

1. Η απόψυξη και η θέρμανση να γίνεται σε ξηρό περιβάλλον. Να μην απαιτείται για τη 

λειτουργία της συσκευής νερό ή άλλου είδους θερμαντικό υγρό. 

2. Να έχει χωρητικότητα από 3-6 μονάδες πλάσματος. 

3. Να είναι κατασκευασμένος από υλικά υψηλής ποιότητας. 

4. Να είναι εύκολος στη χρήση και στην συντήρηση. 

5. Η μεταφορά της θερμότητας στον ασκό να γίνεται μέσω θερμαινόμενης πλάκας και 

ανακυκλούμενου θερμού αέρα. 

6. Να γίνεται αυτόματη ανίχνευση και ένδειξη της θερμοκρασίας του προς απόψυξη 

πλάσματος μέσω υπέρυθρου αισθητήρα. 

7. Αυτόματη επιλογή προγράμματος απόψυξης και θέρμανσης όπως και η ανίχνευση του 

απαιτούμενου χρόνου. 

8. Να διαθέτει ηχητικό σήμα όταν οι μονάδες φτάσουν τους 37Ο C 

9. Να υπάρχει ένδειξη (ηχητική και οπτική) για την απουσία κρυστάλλων πάγου, για το 

πέρας της απόψυξης και για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει. 

10.  Να υπάρχει άμεση πρόσβαση ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία διαδικασία στο προς 

απόψυξη υλικό. 

11.  Να προσαρμόζεται αυτόματα ο χρόνος που απαιτείται για την απόψυξη ανάλογα με 

τον όγκο και την αρχική θερμοκρασία του ασκού. 
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12.  Το υγρό στοιχείο που περιβάλει τον ασκό μετά την ψύξη υπό μορφή πάγου, να 

εξατμίζεται. 

13.  Να είναι πλήρως αποσυναρμολογήσιμη συσκευή. 

14. Να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της χωρητικότητας σε 6 μονάδες με έξτρα διπλή 

βάση. 

15. Να διαθέτει ειδικό δίσκο από ανοξείδωτο ατσάλι για τη συλλογή και απόρριψη του 

περιεχομένου του ασκού σε πιθανή διαρροή. 

16. Να μην απαιτούνται αναλώσιμα υλικά. 

17. Να έχει μικρό όγκο και βάρος (<15Kg) 

18. Να διαθέτει CE mark σύμφωνο με την οδηγία 93/42 της ΕΕ περί ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων ενώ ο κατασκευαστής οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 & 

13485. 

ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΕΝΑ (1) 

ΤΜΧ 

1. Το όργανο πρέπει να μπορεί να πραγματοποιεί μετρήσεις σε ακτινογραφικά και 

ακτινοσκοπικά μηχανήματα καθώς και σε μαστογράφους. Να υπάρχει η 

δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισής του ώστε να πραγματοποιεί μετρήσεις και 

σε αξονικούς τομογράφους. 

Ανιχνευτής 

2. Θα πρέπει να μπορούν να μετρηθούν: 

o Κιλοβόλτ. Εύρος μετρήσεων στα ακτινογραφικά/ακτινοσκοπικά: 40 – 130 kV. Εύρος 

μετρήσεων σε μαστογράφο: 20 – 45 kV. Ακρίβεια μετρήσεων 2% 

o Χρόνος. Εύρος μετρήσεων: 10 ms – 1000 s. Ακρίβεια μετρήσεων 2% 

o Φίλτρο HVL. Εύρος μετρήσεων στα ακτινογραφικά/ακτινοσκοπικά: 1 – 10 mm Al. 

Εύρος μετρήσεων σε μαστογράφο: 0.2 – 4 mmAl 

o Ολικό φίλτρο 

o Δόση. Εύρος μετρήσεων: 10 nGy – 1000 Gy. Ακρίβεια μετρήσεων 5% 

o Ρυθμός δόσης. Εύρος μετρήσεων: 10 nGy/s – 100 mGy/s 

o Δόση ανά παλμό. Εύρος μετρήσεων: 10 nGy/pulse – 100 mGy/pulse 

o Συνολικός αριθμός παλμών 
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3.Οι μετρήσεις θα πρέπει να μπορούν να πραγματοποιηθούν για όλους τους συνήθεις 

συνδυασμούς ανόδου/φίλτρου (W/Al, W/Cu για ακτινογραφικά/ ακτινοσκοπικά, W/Ag, 

Mo/Mo, Mo/Rh, Mo/Al για μαστογράφο τουλάχιστον). Να δοθεί λίστα των συνδυασμών 

που μπορούν να μετρηθούν, η οποία θα αξιολογηθεί. 

4. Οι μετρήσεις ρυθμού δόσης στην είσοδο του ενισχυτή εικόνας των ακτινοσκοπικών 

συστημάτων πρέπει να γίνονται με κατάλληλο ανιχνευτή (εφόσον ο ανιχνευτής 

γενικής χρήσης δεν είναι κατάλληλος) που δεν διαταράσσει τα AEC στοιχεία 

έκθεσης. Να δοθούν λεπτομέρειες προς αξιολόγηση. 

5. Ο/Οι ανιχνευτές δεν πρέπει να έχουν ενεργειακή εξάρτηση. 

Κεντρική μονάδα 

6. Το σύστημα θα πρέπει να έχει τη λειτουργία auto reset μετά από κάθε μέτρηση. 

7. Θα εκτιμηθεί θετικά εάν υπάρχει η ένδειξη επιβεβαίωσης ορθής ακτινοβόλησης του 

ανιχνευτή. 

8. Να δοθούν προς αξιολόγηση στοιχεία για την ευαισθησία του οργάνου. 

9. Θα πρέπει να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και με καλώδιο 

σύνδεσης παροχής. Να δοθούν προς αξιολόγηση οι ώρες αυτονομίας των 

μπαταριών. Να συνοδεύεται από φορτιστή μπαταριών, εάν απαιτείται. 

10. Να διαθέτει κατάλληλη θύρα για σύνδεση άλλων ανιχνευτών. Να δοθεί λίστα με 

τους επιπλέον ανιχνευτές που μπορούν να συνδεθούν, η οποία θα αξιολογηθεί. 

11. Το βάρος να είναι μικρότερο του ενός (1) κιλού 

Μονάδα παρουσίασης, ανάλυσης & αποθήκευσης 

12. Η παρουσίαση των μετρήσεων να γίνεται σε ανεξάρτητο φορητό υπολογιστικό 

σύστημα τύπου tablet/laptop. Ο φορητός υπολογιστής θα πρέπει να είναι 

σύγχρονος, ελαφρύς (βάρος περίπου ή μικρότερο του ενός (1) κιλού) και να 

λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και με καλώδιο σύνδεσης παροχής. 

Να συνοδεύεται από φορτιστή μπαταριών, εάν απαιτείται. 

13. Θα πρέπει να συνοδεύεται από λογισμικό για την ανάλυση, παρουσίαση και 

αποθήκευση των μετρήσεων. Να δοθούν η δυνατότητα αναβάθμισης του, η οποία 

θα αξιολογηθεί. 

Γενικά 
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14. Το σύστημα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία του 

εξαρτήματα. 

15. Να περιέχεται βαλίτσα μεταφοράς όλου του εξοπλισμού. 

16. Το προσφερόμενο είδος να διαθέτει CE mark και να πληροί τα σχετικά διεθνή 

standards (IEC 61674, IEC 61676 κ.λπ.) 

17. Το σύστημα πρέπει να είναι βαθμονομημένο για όλες τις ενέργειες και 

συνδυασμούς φίλτρων σε πιστοποιημένο εργαστήριο βαθμονόμησης με 

ημερομηνία έκδοσης του/των πιστοποιητικών βαθμονόμησης μικρότερη του ενός 

(1) έτους από την ημερομηνία παράδοσης του μηχανήματος στο Νοσοκομείο. 

18. Η προμηθεύτρια εταιρία θα αναλάβει την εγκατάσταση του λογισμικού και την 

εκπαίδευση των ακτινοφυσικών του Τμήματος Ιατρικής Φυσικής. 

 

   ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HD & ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ – ΕΝΑ (1) ΤΜΧ 

Η ενδοσκοπική κάμερα να είναι νέας τεχνολογίας ανάλυσης High Definition και να 

διαθέτει τις παρακάτω λειτουργίες και τεχνικά χαρακτηριστικά: 

1. Ανάλυση High Definition 1920 x 1080i  

2. Υψηλή ευαισθησία φωτισμού 2lux ώστε να αποδίδει ιδανικά ακόμα και σε 

δύσκολες συνθήκες φωτισμού όπως αιμορραγία. 

3. Να διαθέτει ψηφιακή επεξεργασίας εικόνας. 

4. Να παρέχει υψηλής πιστότητας αναπαραγωγή χρωμάτων. 

5. Να διαθέτει λειτουργία ρύθμισης του λευκού με μνήμη (white balance) 

6. Να διαθέτει αυτόματο έλεγχο του διαφράγματος (automatic shutter control) για 

αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητας (brightness control) ανεξάρτητα από την πηγή 

ψυχρού φωτισμού που χρησιμοποιείται. 

7. Να διαθέτει ρύθμιση της αντίθεσης σε διάφορα επίπεδα (contrast enhancement) 

για καλύτερη απεικόνιση. 

8. Να διαθέτει φίλτρο anti-moiré ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο της ίριδος όταν 

χρησιμοποιούνται εύκαμπτα είτε άκαμπτα ινοπτικά ενδοσκόπια. 

9. Να διαθέτει ρυθμιζόμενο παράθυρο (measuring window) της ενδοσκοπικής εικόνας 

για καλύτερο έλεγχο του φωτισμού. 

10. Να διαθέτει έξοδο USB για αποθήκευση εικόνων και video σε υψηλή ανάλυση 

(MPEG-4) σε οποιοδήποτε μέσο αποθήκευσης USB  
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11. Να διαθέτει εξόδους HDMI για μεταφορά σήματος εικόνας υψηλής ανάλυσης ως 

1080i και SDI, BNC και S-Video για μεταφορά standard σήματος.  

12. Η κεφαλή της κάμερας να ενσωματώνει αισθητήρα τεχνολογίας CCD και να μπορεί 

να απολυμανθεί με εμβάπτιση σε απολυμαντικά υγρά, σε κλίβανο αερίου αλλά και 

με μεθόδους STERIS και STERRAD NX. 

13. Η κεφαλή να είναι εργονομικά σχεδιασμένη και ελαφριά, κάτω από 70gr, ώστε να 

είναι εύκολη στον χειρισμό της και να μην επιβαρύνει τον χρήστη.  

14. Επιπλέον η κεφαλή να διαθέτει δύο κομβία για έλεγχο περιφερειακών συσκευών 

όπως printer, συσκευές καταγραφής κλπ.   

15. Ο επεξεργαστής να διαθέτει κομβία αφής για εύκολο και σωστό καθαρισμό.  

16. Η κάμερα να συνοδεύεται από ουρολογικό φακό περιστρεφόμενο  κατάλληλο για 

ουρολογικές επεμβάσεις. 

 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΠΟΤΡΙΓΩΣΗΣ ΜΕ 4 ΞΕΣΤΡΑ – ΕΝΑ (1) ΤΜΧ 

 

Χειρολαβή συσκευής αποτρύγωσης EMS Grey (τεμάχιο ένα) 

Ξέστρα EMS A΄ (τεμάχια δύο) με κλειδάκι 

Ξέστρο EMS P (τεμάχιο ένα) με κλειδάκι 

Ξέστρο ΕΜS PS (τεμάχιο ένα) με κλειδάκι 

Τα παραπάνω αποτελούν εξαρτήματα υπάρχουσας συσκευής αποτρύγωσης υπερήχων 

τύπου EMS mini Piezon 

 

ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ  - ΕΝΑ (1) ΤΜΧ 

 

 Πλήρως αυτοματοποιημένες λειτουργίες, με ψηφιακή οθόνη και προεπιλεγμένα 

μενού 

 Ενδείκνυται για χρήση με όλες τις συμβατικές μεθόδους αποστείρωσης (ατμού, 

plasma H2O, ETO κλπ), με εύρος θερμοκρασίας 80-220οC 

 Συνεχόμενη ροή συγκόλλησης με ταχύτητα  10 μέτρων ανά λεπτό 

 Ενσωματωμένος μικροεπεξεργαστής για συνεχή έλεγχο θερμοκρασίας και 

εκτύπωσης 

 Προεπιλεγμένο μενού εργασιών 
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 Προγραμματισμός σε διάφορες γλώσσες  

 Επαναπρογραμματιζόμενος μετρητής  

 Μετρητής χρόνου χρησιμοποίησης 

 Προγραμματισμός λειτουργίας ώρας και ημερομηνίας 

 Συγκράτηση μνήμης δεδομένων ακόμα και αν το μηχάνημα είναι κλειστό (εκτός 

λειτουργίας) 

 Απλή εισαγωγή και τροποποίηση δεδομένων  

 Επαγγελματική, στιβαρή κατασκευή για συνεχή χρήση χωρίς βλάβες 

 Κατασκευασμένο από χρωμιομένο ατσάλι υψηλής αντοχής, με αντιδιαβρωτικές 

ικανότητες, ειδικά επεξεργασμένο για τον εύκολο καθαρισμό του μηχανήματος 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

 Ενσωματωμένος εκτυπωτής για εκτύπωση ημερομηνίας αποστείρωσης και 

ημερομηνίας χρησιμοποίησης αποστειρωμένου υλικού 

 Εκτύπωση παρτίδας 

 Εκτύπωση χρήστη (όνομα ή κωδικού αριθμού) 

 Μνήμη κειμένου 

 Εκτύπωση συμβόλων σύμφωνα με Διεθνή στάνταρ ΕΝ 980 

 Δυνατότητα εκτύπωσης συμβόλου CE MARK καθώς και κειμένου 

 Ρύθμιση απόστασης πεδίου/περιθωρίου εκτύπωσης  σε mm (margin) με άπειρες 

επιλογές 

 Περιθώριο ασφαλείας συγκόλλησης από 5 έως 30mm με άπειρες διαβαθμίσεις 

 Επιλογή εκτύπωσης με περιστροφή 180ο (εκτύπωση προς τα πάνω ή προς τα κάτω) 

 Επιλογή γραμματοσειράς και απόστασης κενών μεταξύ λέξεων 

 Εύκολη αντικατάσταση μελανοταινίας με πλήρη πρόσβαση στο μπροστινό μέρος 

του μηχανήματος 

 Πλήρης απομόνωση του εκτυπωτή μέσω επιλογής μενού για μη εκτύπωση/χρήση 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΗΣ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 

 Ρυθμιζόμενη απόσταση συγκόλλησης, από 5 έως 30mm 

 Αυτόματος ελέγχος θερμοκρασίας ΟΝ/OFF 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 Έλεγχος θερμοκρασίας συγκόλλησης μέσω μικροεπεξεργαστή από 80ο έως 200ο, με 

πολλές ρυθμίσεις 

 Ψηφιακή ένδειξη  θερμοκρασίας 

 Ακρίβεια θερμοκρασίας με απόκλιση <+_2% 
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 Αυτόματη απενεργοποίηση μοτέρ σε περίπτωση που η θερμοκρασία παρουσιάσει 

απόκλιση 5οC από την τιμή της επιλεγμένης θερμοκρασίας 

 Διακόπτης ασφαλείας θερμότητας 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 Κατασκευή και σχεδιασμός μηχανήματος σύμφωνα με τα Διεθνή Ιατρικά στάνταρ 

κατά DIN, ISO, VDE , CE MARK το οποίο εσωκλείεται 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

 Εγγύηση κατασκευαστή δύο (2) ετών   

 

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ – ΕΝΑ (1) ΤΜΧ 

 

1. Να διαθέτει υψηλής ποιότητας οπτικές ίνες και φακούς 

2. Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικά μηχανικά συστατικά για μεγάλη  αντοχή 

στη χρήση 

3. Να έχει μήκος εργασίας από 30 cm έως 34 cm 

4. Να έχει εξωτερική διάμετρο από 3,2 mm έως 3,5 mm 

5. Να έχει αντικειμενικό φακό 0Ο και εύρος γωνίας οράσεως τουλάχιστον 70Ο 

6. Να αναφερθούν οι γωνιώσεις του άκρου προς αξιολόγηση 

7. Να κλιβανίζεται και να εμβαπτίζεται πλήρως σε απολυμαντικά υγρά 

8. Να συνοδεύεται από τσάντα μεταφοράς και κατάλληλο δοχείο εμβάπτισης 

9. Να έχει αυλό εργασίας 

 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  - ΔΥΟ (2) ΤΜΧ 

 

1. Το πλυντήριο να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές (EN ISO 

15883) και να φέρει σήμανση CE.  

2. Να είναι κατάλληλο για πλύση, απολύμανση και στέγνωμα ιατρικού εξοπλισμού (όπως 

μικροχειρουργικής, αναισθησιολογίας, υποδημάτων κ.τ.λ.).  

3. Να συνοδεύεται απαραίτητα με σύστημα φόρτωσης αποτελούμενο από: 

 κατάλληλο φορέα φόρτωσης χειρουργικών εργαλείων 5 επιπέδων για δέκα (10) 

τουλάχιστον δίσκους κατά DIN. Τουλάχιστον 3 επίπεδα (σχάρες) του φορέα να είναι 

προσθαφαιρούμενα για τη φόρτωση ογκωδέστερων αντικειμένων. 

 δύο (2) εξωτερικά τροχήλατα (ένα για φόρτωση και ένα για  εκφόρτωση). 
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4. Η χωρητικότητα του θαλάμου πλύσης να είναι 250 lt περίπου, ενώ οι εξωτερικές του 

διαστάσεις να αναφερθούν  προς αξιολόγηση.  

5. Να αναφερθούν αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά παροχών για την πλήρη 

λειτουργία του. 

6. Το πλυντήριο να είναι κατασκευασμένο εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. 

7. Εσωτερικά να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L, ανθεκτικό σε 

υψηλές θερμοκρασίες, χημικά, αλκαλικά και όξινα υγρά. 

8. Να διαθέτει μια ή δυο θύρες αυτόματης λειτουργίας, συρόμενες (ολισθαίνουσες 

καθέτως), με αυτόματο μηχανισμό κλειδώματος κατά τη διάρκεια των κύκλων πλύσης. 

Οι θύρες να είναι από ενισχυμένο γυαλί και να επιτρέπουν την πλήρη επίβλεψη του 

κύκλου.  Να φέρει μηχανισμό ασφαλείας που δεν θα επιτρέπει στην πόρτα να ανοίγει 

κατά τη διάρκεια του προγράμματος, την έναρξη του κύκλου όταν η πόρτα δεν είναι 

σωστά κλεισμένη, το ταυτόχρονο άνοιγμα και των δύο θυρών για τον πλήρη 

διαχωρισμό καθαρής – ακάθαρτης ζώνης.  

9. Η διαδικασία πλύσης – απολύμανσης – στεγνώματος να εκτελείται αυτόματα μέσω 

ενσωματωμένου μικροεπεξεργαστή με δυνατότητα σύνδεσης σε εκτυπωτή μέσω 

σειριακής εξόδου RS232 για τεκμηρίωση – αρχειοθέτηση.  

10. Να διαθέτει πίνακα ελέγχου με πλήκτρα αφής, ενδεικτικές λυχνίες LED και ψηφιακή 

οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD, στην οποία παρουσιάζεται κάθε είδους πληροφορία, 

όπως το ενεργοποιούμενο πρόγραμμα, οι παράμετροι καθώς και μηνύματα 

κατάστασης και βλαβών.  

11. Να παρέχει τη δυνατότητα απομνημόνευσης προγραμμάτων πλύσης για διάφορες 

ανάγκες. Δέκα (10) προγράμματα τουλάχιστον να είναι προεγκατεστημένα ενώ να 

παρέχεται μέσω κωδικού η δυνατότητα τροποποίησης και προσαρμογής των 

παραμέτρων τους. Να διαθέτει γρήγορο πρόγραμμα με χρόνο πλήρους κύκλου  (πλύση 

– απολύμανση – στέγνωμα) όχι μεγαλύτερο από 40λεπτά.  

12. Να φέρει αντλία κυκλοφορίας νερού ικανής δυναμικότητας (περίπου 700 l/min) καθώς 

και σύστημα στεγνώματος μέσω τουρμπίνας υψηλής πίεσης ή άλλου μέσου ικανής 

δυνατότητας (περίπου  250 m3/h) στεγνώματος των υλικών, με σύστημα 

φιλτραρίσματος με ρυθμιζόμενο χρόνο και θερμοκρασία για το στέγνωμα των υλικών 

εξωτερικά αλλά και εσωτερικά.  

13. Να διαθέτει σύστημα ψύξης της αποχέτευσης.  

14. Να διαθέτει τριπλό σύστημα φιλτραρίσματος στο υδραυλικό κύκλωμα, προς αποφυγή 

επιμολύνσεων. 
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15. Να διαθέτει δυο (2) αυτόματες δοσομετρικές αντλίες για τα απολυμαντικά υγρά. Κάθε 

δοσομετρική αντλία να είναι εξοπλισμένη με ελεγκτή στάθμης του δοχείου. Να 

παρέχεται η δυνατότητα να εξοπλιστεί και με τρίτη δοσομετρική αντλία για επιπλέον 

παροχή υγρού (π.χ. λιπαντικού). Να προσφερθεί προς επιλογή.  

16. Να διαθέτει κατά προτίμηση ενσωματωμένο συμπυκνωτή υδρατμών για την 

ελαχιστοποίηση της παρουσίας ατμού στο χώρο πλύσης.   

17. Να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή.  

18. Να φέρει θύρα RS 232 για την σύνδεση και μεταφορά δεδομένων με Η/Υ. 

19. Να προβλέπεται χώρος για την αποθήκευση των απαιτούμενων δοχείων 

απολυμαντικών.  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

1. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές 

προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του 

κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ).   

2. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών 

για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. (Να κατατεθεί βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής 

επί ποινή απόρριψης).  

3. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού  με την προσφορά 

τους βεβαίωση από την οποία θα προκύπτει ότι η προσφέρουσα εταιρεία είναι 

εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο για την παροχή πλήρους τεχνικής και 

επιστημονικής υποστήριξης των  μηχανημάτων και να καταθέσουν πιστοποιητικά 

εκπαίδευσης που να αποδεικνύουν την τεχνογνωσία και εμπειρία της υποψήφιας 

αναδόχου εταιρείας για την επισκευή και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού.  

4. Να αναφερθεί ο χρόνος ανταπόκρισης του τμήματος service της προμηθεύτριας 

εταιρείας (ο οποίος θα είναι δεσμευτικός και δεν θα ξεπερνά τις τέσσερις ώρες με 

παρουσία τεχνικού) σε τηλεφωνική ή γραπτή κλήση του Νοσοκομείου. Η διάγνωση και 

αποκατάσταση κάθε βλάβης θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός 24 ωρών σε 

περίπτωση που δεν απαιτούνται ανταλλακτικά ή 3 εργάσιμων ημερών σε περίπτωση 

που απαιτούνται ανταλλακτικά. 

5. H προμηθεύτρια εταιρεία να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 

αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το 

Ν.2939/2001 και την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 23615/651/Ε.103. 

6. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 

9001 και ISO 13485 για εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. (Να 

κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 
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ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΧΟΛΕΡΙΘΡΥΝΟΜΕΤΡΟ – ΕΝΑ (1) ΤΜΧ 

1) Να μετρά την ολική χολερυθρίνη του αίματος των νεογνών από φυγοκεντριμένα 

τριχοειδή σωληνάρια 

2) Να είναι τελευταίας τεχνολογίας με διπλή μέθοδο μέτρησης μήκους κύματος 

3) Να καλιμπράρεται αυτόματα 

4) Να υποδεικνύει τον σωστό όγκο του δείγματος που πρέπει να ελεγχθεί 

5) Να είναι γρήγορο και εύκολο στη χρήση 

6) Να διαθέτει πηγή φωτός LED έτσι ώστε να μην χρειάζεται αντικατάσταση 

7) Να διαθέτει εύρος μέτρησης ολικής χολερυθρίνης 0,1-35,0 mgr/dl 

8) Να λειτουργεί στα 220 V και να διαθέτει μπαταρία ώστε να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και σε διακοπή ρεύματος 

9) Να υπάρχουν ανταλλακτικά για τουλάχιστον  μία δεκαετία 

10) Να γίνει επίδειξη λειτουργίας στο προσωπικό 

11) Αν είναι δυνατό να διαθέτει εκτυπωτή για την εγγραφή των μετρήσεων 

 

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ – ΕΝΑ (1) ΤΜΧ 

1. Το υπό προμήθεια είδος θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, άριστης 

αντοχής και κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. 

2. Τροχήλατη Αναρρόφηση κατάλληλη για όλες ανεξαιρέτως τις χρήσεις στο 

Χειρουργείο, Αναισθησιολογικό, Μαιευτικό, Γυναικολογικό, Ιατρεία, Κλινικές κ.λπ. 

3. Να διαθέτει 4 αντιστατικούς τροχούς απλής σχεδίασης και κατασκευής για εύκολο 

καθαρισμό και απολύμανση, με σύστημα φρένων σε δύο από αυτούς. 

4. Να δέχεται φιάλες –η των 5 λίτρων ή και μεγαλύτερη με ογκομετρική διαβάθμιση, 

άθραυστες και με δυνατότητα αποστείρωσης. 

5. Τα καπάκια σωλήνες κ.λπ. της συσκευής να δύναται να κλιβανιστούν-

αποστειρωθούν. 

6. Να έχει τη δυνατότητα παρατεταμένης λειτουργίας χωρίς υπερθερμάνσεις και 

χωρίς να επηρεάζει με παράσιτα τη λειτουργία του λοιπού ιατρικού εξοπλισμού. 

7. Να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης και αναλώσιμων φιαλών. 

8. Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας υπερπλήρωσης 

9. Να είναι συμπαγούς κατασκευής και να λειτουργεί με ρεύμα πόλης 220V/50Hz, 

μέσω εύκαμπτου τριπολικού καλωδίου, σε απ’ ευθείας σύνδεση με ρευματολήπτη 

τύπου «σούκο». 

10. Λοιπά Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 
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 Δυνατότητα κενού -700, -730 mmHg (92-95% κενό), περίπου, ρυθμιζόμενο 

 Αναρροφητική ικανότητα 40 L/min περίπου 

 Αντιβακτηριαδιακά φίλτρα 

 Αντλία χωρίς την ανάγκη αλλαγής λαδιών 

 Αθόρυβη λειτουργία 

11. Η συσκευή Αναρρόφησης να συνοδεύεται οπωσδήποτε από τα παρακάτω 

εξαρτήματα: 

 Φιάλες 

 Σωλήνας αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων: 1 τεμ 

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, ποιητικά εγγραφής στα μητρώα της 

Αρμόδιας Αρχής κ.λπ.). Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή 

νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ – ΕΝΑ (1) ΤΜΧ 

Ένα πλήρες σύστημα πρέπει: 

1. Να διαθέτει κάμερα γενικών λήψεων ειδική για δερματολογική χρήση με αυτόματη 
εστίαση και ψηφιακό ζουμ και ενσωματωμένο χειριστήριο για τις  λειτουργίες  της 
κάμερας. 

2. Η κάμερα να διαθέτει ειδικούς δερματοσκοπικούς προσαρμογείς για οπτική 
μεγέθυνση έως 120 φορές τουλάχιστον και δυνατότητα επιλογής πολωμένου 
φωτός ή μη πολωμένου (polarization ή immersion) ενσωματωμένο στην κάμερα. 

3. Να διαθέτει δεύτερη κάμερα γενικών λήψεων υψηλής ευκρίνειας για ολόσωμη 
καταγραφή του ασθενούς με δυνατότητα ανάλυσης τουλάχιστον 20 Megapixel. 

4. Να διαθέτει αυτόματο ρομποτικό σύστημα μετακίνησης της κάμερας γενικών 
λήψεων υψηλής ευκρίνειας καθοδηγούμενο από το λογισμικό. 

5. Σύστημα Laser για οπτική τοποθέτηση του ασθενή. 
6. Να διαθέτει Ηλεκτρονικό Υπολογιστή αθόρυβης λειτουργίας κατάλληλο για 

νοσοκομειακή χρήση. 
7. Να διαθέτει τροχήλατο με μέγιστες διαστάσεις 200 cm x 65 cm x 80 cm. 
8. Να διαθέτει πρόγραμμα αρχειοθέτησης και αναζήτησης ασθενών, ανάκλησης των 

εικόνων με δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου αριθμού περιστατικών και εικόνων 
ανά περιστατικό (χωρητικότητα σκληρού δίσκου τουλάχιστον 500 GB). 

9. Να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα ανάλυσης σπίλων με εφαρμογή των καθιερωμένων 
κριτηρίων 3 Point, 7 Point Checklist και το πρόγραμμα ανάλυσης να δίνει 
πληροφορίες για τις διαστάσεις και τη μορφολογία του σπίλου. Η δυνατότητα για 
ύπαρξη λογισμικού «Δεύτερης Γνώμης» θα συνεκτιμηθεί. 
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10. Να διαθέτει λογισμικό καταγραφής σπίλων ανά ασθενή και ανά περιοχή σώματος 
ασθενή. 

11. Να διαθέτει λογισμικό σύγκρισης σπίλων ανά ημερομηνία (compare). 
12. Να διαθέτει λογισμικό αυτόματης χαρτογράφησης και εντοπισμού σπίλων για 

εύκολη και γρήγορη παρακολούθηση (follow up) που θα επιδεικνύει αλλαγές στο 
χρώμα ή το μέγεθος των σπίλων και καινούριους σπίλους. 

13. Να διαθέτει λογισμικό για εξαγωγή σε ηλεκτρονική μορφή της εξέτασης του 
ασθενούς. 

14. Να διαθέτει λογισμικό παρακολούθησης του τριχωτού της κεφαλής που να 
περιλαμβάνει αυτόματη καταμέτρηση των αριθμών τριχών, πυκνότητας τριχών, 
ποσοστό αναγενών και τελογενών τριχών, διάκριση τερματικών και χνοώδων 
τριχών, καταμέτρηση θυλάκων και αριθμό τριχών ανά θύλακα στην περιοχή 
εκτίμησης (evaluation area) του τριχωτού. 

15. Η δυνατότητα εγκατάστασης λογισμικού αυτόματης εξαγωγής του PASI score 
(psoriasis area and severity index) για ασθενείς με  ψωρίαση και των κλινικών 
παραμέτρων της νόσου θα συνεκτιμηθεί. 

16. Να διαθέτει τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας και επάρκεια 
ανταλλακτικών για 10, τουλάχιστον, χρόνια. 

17. Να διαθέτει CE mark. Η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει ISO 13485 και η 
προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει ISO 13485, ISO 9001 και ΔΥ8/1348/04. 

18. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει το προσωπικό του 
Νοσοκομείου στην χρήση του μηχανήματος καθώς και την εκπαίδευση τεχνικού 
στην επισκευή του. 

19. Με την παράδοση το μηχάνημα θα πρέπει να συνοδεύεται με OPERATORS 
MANUAL, στην Ελληνική γλώσσα, TECHNICAL MANUAL, και SERVICE MANUAL. 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ – ΤΡΙΑ (3) ΤΜΧ 

Εργαστηριακό μικροσκόπιο με σώμα βαριάς κατασκευής, με ενσωματωμένη χειρολαβή για 

την εύκολη μετακίνησή του, οπτικό σύστημα  διορθωμένο στο άπειρο, εργονομικά 

σχεδιασμένο και μελετημένο με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: 

-Διοφθάλμια κεφαλή με γωνία παρατήρησης 300, ρυθμιζόμενο ύψος και ελεγχόμενη 

διακορική απόσταση.  

-Ζεύγος προσοφθαλμίων φακών 10Χ/22 (ρυθμιζόμενοι χωριστά) 

-Διπλή σταυροτράπεζα με εύρος σάρωσης τουλάχιστον 50Χ75 mm, ταυτόχρονη σάρωση 

δύο (2) πλακιδίων, προστατευτική επίστρωση και  μηχανισμό αυτόματης ταχείας 

επαναφοράς της στο σημείο εστιασμού.  

-Εστίαση με αδρό και μικρομετρικό κοχλία ακρίβειας 2μm.  

-Στην βάση να υπάρχει το φωτιστικό σύστημα, ο ρυθμιστής έντασης φωτισμού και το μπλε 

φίλτρο. Η λυχνία να είναι μόνιμα επικεντρωμένη τύπου LED, με διάρκεια ζωής >50000 

ώρες.  
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-Φακοί αντικειμενικοί επίπεδοι (PLAN) με πλήρη χρωματική διόρθωση, υψηλή διακριτική 

ικανότητα, φωτεινότητα, ευκρίνεια, με οπτικό σύστημα διορθωμένο στο άπειρο, και 

μεγάλη απόσταση εργασίας: 4x,10x & 40x. 

-Το μικροσκόπιο να δέχεται  εξαρτήματα που θα το καθιστούν ικανό για πολλαπλές χρήσεις 

όπως φθορισμός, συμπαρατήρηση, σύστημα πόλωσης, φωτογραφική εξάρτηση και 

αντίθεση φάσης. Επίσης να  είναι εφοδιασμένο με  σήμα CE και να υπάρχει ποιοτική  

πιστοποίηση κατά ISO.  

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΝΑ (1) ΤΜΧ 

 

Εργαστηριακό μικροσκόπιο με σώμα βαριάς κατασκευής, εργονομικά σχεδιασμένο και 

μελετημένο με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά : 

1)- Εργονομική τριοπτική κεφαλή  ρυθμιζόμενης γωνίας παρατήρησης από 100 έως 300, 

ρύθμιση της διακορικής απόστασης, εκτεινόμενο μήκος έως 40mm, πλευρική θύρα με 

ανεξάρτητη ρύθμιση εστιασμού και επικέντρωσης και ελίκωση C-MOUNT. 

2)-Εξαθέσιο φορέα αντικειμενικών φακών.  

3)-Διπλή σταυροτράπεζα  με ανθεκτική προστατευτική επίστρωση, σάρωση με μηχανισμό 

μεταβλητού ύψους κατά 20mm τουλάχιστον και μεταβλητής ρύθμισης βαθμού 

σκληρότητας (τοποθετημένος χαμηλά στην βάση ώστε να μην αιωρείται το χέρι του 

χρήστη), αυτόματο σύστημα επανεστίασης και με εύρος σάρωσης τουλάχιστον 54x78mm 

ώστε να σαρώνονται ταυτόχρονα δύο πλακίδια. 

4)-Εστίαση με αδρό και μικρομετρικό κοχλία ακρίβειας 1μm.  

5)-Πυκνωτής κατάλληλος για παρατήρηση σε φωτεινό πεδίο, με κινητό πρόσθιο, 

κατάλληλος για αντικειμενικούς φακούς 1-100Χ και με εύρος  εστίασης 27mm. 

6)-Ενσωματωμένο φωτιστικό σύστημα υψηλής απόδοσης το οποίο να αποτελείται από 

κατοπτρική συστοιχία LED ψυχρού φωτισμού, με πλήρη εξισορρόπηση του λευκού, 

τοποθετημένο εξωτερικά του κορμού,  ηλεκτρονικά ελεγχόμενο και ρυθμιζόμενο και 

διέλευση της φωτεινής δέσμης με την τεχνική Koehler. 

7)-Ζεύγος προσοφθαλμίων 10Χ/25 (ρυθμιζόμενοι χωριστά). Να συνοδεύεται από πρόσθετο 

προσοφθάμιο φακό, ο οποίος να εμπεριέχει μικρομετρική κλίμακα για την 

πραγματοποίηση μικρομετρικών μετρήσεων των παρασκευασμάτων.  

8)-Φακοί αντικειμενικοί επίπεδοι (PLAN) με πλήρη χρωματική διόρθωση, υψηλή διακριτική 

ικανότητα, φωτεινότητα, ευκρίνεια, με οπτικό σύστημα διορθωμένο στο άπειρο,   

κατάλληλοι  για παρατήρηση σε φωτεινό πεδίο : 2x, 4x, 10x, 20x, 40x  και  60x. 
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9)-Σε κάθε αντικειμενικό φακό να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του, δηλ η μεγέθυνση,  

το αριθμητικό άνοιγμα (Ν.Α.) και η απόσταση  εργασίας (wd). 

10)-Να συνοδεύεται από Γέφυρα Συμπαρατήρησης για έναν επιπλέον συμπαρατηρητή, με 

διοφθάλμια κεφαλή που θα έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με αυτήν του βασικού 

οργάνου, θα βρίσκεται σε πλευρική θέση του κυρίως παρατηρητή και θα διαθέτει κινητό 

φωτεινό δείκτη (μεταβλητής φωτεινότητας και απόχρωσης) 

11)-Το μικροσκόπιο να δέχεται  εξαρτήματα που θα το καθιστούν ικανό για πολλαπλές 

χρήσεις όπως:  Φθορισμός (προσπίπτων), Ψηφιακό σύστημα φωτογράφησης, Αναλυτή 

Εικόνας, Σύστημα σχεδίασης, Αντίθεση φάσης, Συνεστιακή μικροσκοπία,  κ.ά. 

Επίσης να  είναι εφοδιασμένο με  σήμα CE και να υπάρχει ποιοτική  πιστοποίηση κατά ISO.  

 

ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ – ΕΝΑ (1) ΤΜΧ 

 Να είναι συσκευή συμπαγής και φορητή η οποία να λειτουργεί με ρεύμα και 

εσνωματωμένη μπαταρία  

 Να διαθέτει μεγάλη οθόνη LCD   για την απεικόνιση των μετρήσεων  (τουλάχιστον 1/4 VGA) 

και πλήρες πληκτρολόγιο. 

 Να συνδυάζει  την προσομοίωση για τις ακόλουθες παραμέτρους:12κάναλλο ΗΚΓ με 

αρρυθμίες, μη επεμβατική πίεση (NIBP), επεμβατική πίεση (IBP),  οξυμετρία (SpO2),  

θερμοκρασία, και την αναπνοή  σε μία συσκευή. Όλες οι παράμετροι να είναι 

συγχρονιζόμενες με το ΗΚΓ για να μπορεί να εξομοιώνει μια πραγματική ανθρώπινη πηγή 

ζωτικών σημάτων. 

 ΝΑ παραδίδεται με έτοιμες καμπύλες ελέγχου για την πίεση NIBP και την οξυμετρία SPO2 

για τους κυριότερους κατασκευαστές. Να μπορεί να δημιουργήσει ο χειριστής καινούργιες 

καμπύλες ελέγχου τόσο για την πίεση NIBP και την οξυμετρία SPO2, ώστε να μπορεί να 

επεκταθεί σε ελέγχους και σε κατασκευαστές που δεν περιλαμβάνονται. 

 Ειδικά για την οξυμετρία να υπάρχει δυνατότητα επιλογής είτε οπτικής είτε ηλεκτρικής 

εξομοίωσης. Να διαθέτει πηγές σήματος για την εξομοίωση τόσο του κόκκινου LED και του 

υπέρυθρου  Να μπορεί να εκτελέσει τους ακόλουθους ελέγχους: εξομοίωση SPO2, 

καρδιακού ρυθμού, εξομοίωση επίδρασης χρώματος δέρματος,  διαπερατότητας δέρματος  

 Ειδικά για την πίεση NIBP να μπορεί να εκτελέσει τους ακόλουθες ελέγχους: εξομοίωση 

NIBP, έλεγχο διαρροής, έλεγχο βαλβίδας ασφαλείας, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

βαθμονόμηση στατικής πιέσεως και να διαθέτει λειτουργία ψηφιακού μανομέτρου 

 Ειδικά για την εξομοίωση των υπόλοιπων ζωτικών σημάτων να μπορεί να εκτελέσει 

ελέγχους με : φυσιολογικές καμπύλες ECG, αρρυθμίες, μαθηματικές καμπύλες ελέγχου, 
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καμπύλες αναπνοής και αναπνοής, σήματα θερμοκρασιών, και καμπύλες επεμβατικής 

πιέσεως δυναμικές και στατικές. 

 Να δοθεί λίστα με τα διαθέσιμα καλώδια σύνδεσης των παραπάνω παραμέτρων προς 

επιλογή ( πλέον των συμπαραδιδούμενων)  

 Να ενσωματώνει έτοιμες ρουτίνες ελέγχου και να μπορούν  να δημιουργηθούν νέες 

ρουτίνες ελέγχου 

 Να μπορεί να εκτελεί τους ελέγχους αυτόματα ή χειροκίνητα.  

 Να διαθέτει εσωτερική μνήμη για τουλάχιστον 5.000 σετ μετρήσεων ανεξαρτήτως τύπου 

 Να διαθέτει ενσωματωμένο Interface Blue Tooth  για την εύκολη και γρήγορη επικοινωνία 

του με Η/Υ. 

 Να μπορεί να συνδεθεί με Η/Υ για μεταφορά των αποθηκευμένων αρχείων ελέγχου με 

software το οποίο να συνοδεύει την συσκευή. Αν υπάρχει   επιπλέον εξειδικευμένο 

software αρχειοθέτησης  να προσφερθεί προς επιλογή.  

 Να προσφερθούν προς επιλογή περιφερειακά εξαρτήματα όπως εκτυπωτές σαρωτές κ.λ.π. 

 Να προσφέρονται δωρεάν όλες οι αναβαθμίσεις του firmware από την κατασκευάστρια 

καθώς και  αναβαθμίσεις του βασικού σετ software. 

 Να διαθέτει ISO ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής και CE το προιόν. Να κατατεθούν τα 

σχετικά πιστοποιητικά σε ισχύ. 

 Να συνοδεύεται από 2 χρόνια εγγύηση του κατασκευαστή. 

 Να γίνει εκπαίδευση των χειριστών στους χώρους του Νοσοκομείου με πραγματικές 

εφαρμογές πάνω σε μηχανήματα που θα υποδείξει το Νοσοκομείο. 

 Να περιλαμβάνονται  όλα τα απαραίτητα για την λειτουργία του και οπωσδήποτε  τα 

ακόλουθα: Θήκη μεταφοράς, σετ  σωλήνων σύνδεσης (NIBP), σετ σύνδεσης SpO2 για 

τεχνολογία Nellcor , υποδοχείς σύνδεσης για 10πολικό ΗΚΓ  για ακροδέκτες  όλων των 

τύπων (μπανάνα, κροκοδειλάκι και κόπιτσα), καλώδιο τροφοδοσίας ή Τροφοδοτικό, 

Εγχειρίδιο Οδηγιών, Πιστοποιητικό διακρίβωσης  (επί ποινή αποκλίσεως), Software. 

 Οι παραπάνω όροι είναι απαράβατοι επι ποινής απορρίψεως και απαιτείται η 

επιβεβαίωση τους με συγκεκριμένες παραπομπές στα επίσημε φυλλάδια των 

κατασκευαστών 

 

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΠΗΓΗ – ΕΝΑ (1) ΤΜΧ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
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1. Πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας, ανθεκτικής 

κατασκευής, κατάλληλο για χρήση σε χώρους του Νοσοκομείου και να 

περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την ορθή λειτουργία του 

2. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του υπό 

προμήθεια εξοπλισμού και να το παραδώσει σε λειτουργία, με δικό του 

ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, 

σύμφωνα με τους τεχνικούς και επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του 

Ελληνικού κράτους, τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και την 

συνδρομή των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα στον χώρο που διαθέτει 

3. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών και έγγραφη 

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου, ότι αναλαμβάνει τη 

δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια και για συνέχιση της 

διάθεσης των ανταλλακτικών στην αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση που ο 

προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στην 

Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση 

4. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να συνυποβάλει με ποινή αποκλεισμού 

οπωσδήποτε μετά της προσφοράς του: 

 Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου 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 

(στον επιμέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς) μπορεί να δοθεί στην 

αγγλική και κατά προτίμηση και στην Ελληνική 

 Πλήρες εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου (SERVICE 

MANUAL) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν 

και σε ηλεκτρονική μορφή στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 

5. Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς-μαίες-νοσηλεύτριες-φυσικούς-

τεχνολόγους) 

6. Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπαιδεύσει το προσωπικό του τμήματος της 

Βιοϊατρικής τεχνολογίας όσον αφορά τη χρήση και συντήρηση των μηχανημάτων. 

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης αλλά και εντός της δεκαετίας θα παράσχει επιπλέον 

μία ανάλογη εκπαίδευση ύστερα από αίτημα του φορέα χωρίς την καταβολή 

πρόσθετης αμοιβής για τυχόν επανάληψη της εκπαίδευσης μεταγενέστερα προς 

εκπαίδευση νέου προσωπικού. 

7. Για λόγους διασφάλισης ποιότητας πρέπει να κατατεθούν τα εξής: 
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 Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 9001 : 2008 ή ΕΝ ISO 13485 : 2003 με πεδίο 

πιστοποίησης τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων (μεταφρασμένα 

στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα) 

 Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 13485 : 2003 για την τεχνική υποστήριξη 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων (μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως 

επικυρωμένα) 

 Να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας 

2. Να μπορεί να στερεωθεί στον τοίχο και να δέχεται από κάτω του κουνάκια ή πάγκο 

3. Να διαθέτει ενσωματωμένο ισχυρό εξεταστικό φωτισμό 

4. Η μονάδα ελέγχου να λειτουργεί με μικροεπεξεργαστή και να διαθέτει: 

 Χειροκίνητο έλεγχο θερμοκρασίας (Manual Mode) 

 Αυτόματο έλεγχο θερμοκρασίας δέρματος νεογνού (Servo Skin Mode) 

5. Να διαθέτει απαραιτήτως τις κάτωθι ρυθμίσεις: 

 Επιθυμητή θερμοκρασία νεογνού 34Ο – 37,5Ο C στο Servo Skin Mode 

 Ισχύς του θερμαντικού στοιχείου σε κλίμακα 0-100% (σε διαβάθμιση 10%) στο 

Μanual Mode 

 Επιλογής Manual Mode / Servo Mode 

6. Να διαθέτει τους κάτωθι οπτικοακουστικούς συναγερμούς: 

 Θερμοκρασία νεογνού υψηλότερη ή χαμηλότερη από την επιθυμητή   ±1O C  

 Υψηλή θερμοκρασία νεογνού (πάνω από 39Ο C) 

 Βλάβη ή αποσύνδεση του αισθητήριου δέρματος 

 Βλάβη του συστήματος 

 Διακοπή ρεύματος 

Να συνοδεύεται από: 

 Αισθητήρα μέτρησης θερμοκρασίας δέρματος πολλαπλών χρήσεων 

 10 αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας δέρματος μιας χρήσης 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 

 Να υπάρχει ενσωματωμένο παλμικό οξύμετρο 

 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΒiPAP – ΕΝΑ (1) ΤΜΧ 
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1) Η συσκευή αναπνευστικής υποστήριξης μη επεμβατικού αερισμού ΒΙΡΑΡ να είναι 
κατασκευασμένη για τη χορήγηση συνεχούς θετικής πίεσης τόσο κατά την εισπνοή 
όσο και κατά την εκπνοή και να μπορεί να εφαρμοστεί στον ασθενή με ρινική, 
στοματορινική ή ολοπρόσωπη μάσκα για να εξασφαλίζει πλήρως τον αερισμό του. 

2) Οι τιμές ΙΡΑΡ και ΕΡΑΡ να ρυθμίζονται εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ των (από 4-30 
cm H2O η ΙΡΑΡ και από 4-30 cm H2O η ΕΡΑΡ), να είναι ανεξάρτητες της ροής και να 
εξαφαλίζουν τον παρεχόμενο όγκο. 

3) Να έχει συνεχή ροή η οποία να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του 
ασθενούς (on Demand Flow). 

4) Η συνεχής ροή με την επιλεγείσα πίεση να μπορεί να εφαρμόζεται τόσο συνεχώς 
(CPAP) όσο και κατ΄ επίκληση (λειτουργία Bi-Level). 

5)  Ο προσδιορισμός των σημείων Trigger και Cycle off να γίνεται αυτόματα με 
ακρίβεια και ευαισθησία. 

6) Το σύστημα να είναι υπεύθυνο για την δυναμική αντιστάθμιση των διαρροών και 
την διασφάλιση των παρεχομένων πιέσεων. 

7) Σε περίπτωση εφαρμογής κατ’  επίκληση και σε άπνοια να έχει δυνατότητα 
παροχής σε προρυθμιζόμενα χρονικά διαστήματα Ti και Te διατηρώντας την πίεση 
σταθερή ανεξάρτητα από τις μεταβολές της ροής. 

8) Να έχει οπτική ένδειξη για την παρεχόμενη πίεση και κατ’  επιλογήν για μία από τις 
παρακάτω ενδείξεις: 

o Εκπνεόμενος όγκος (VTe) 
o Αερισμό ανά λεπτό (Min Vent) 
o Ρυθμό αναπνοών (RR) 
o Διαρροή από την μάσκα (Leak) 

9) Να διαθέτει κάρτα μνήμης τύπου SD, αποσπώμενη, όπου καταγράφονται όλα τα 
στοιχεία χρήσης της συσκευής. 

10) Να διατίθεται προαιρετικά συσκευή ανάγνωσης της κάρτας μνήμης SD και το 
αντίστοιχο λογισμικό για την αποθήκευση και τη δημιουργία αναφορών και 
στοιχείων από τη χρήση της συσκευής. 

11) Να συνδέεται σε παροχή Ο2 χαμηλής πίεσης με τη χρήση συνδετικού οξυγόνου για 
τον εμπλουτισμό του παρεχομένου μείγματος χωρίς να επηρεάζεται η ροή. 

12) Ο χρόνος μετάπτωσης από ΕΡΑΡ σε ΙΡΑΡ να ρυθμίζεται από 200 ms έως 400 ms σε 3 
βήματα. 

13) Να δέχεται υγραντήρα για την εφύγρανση του παρεχομένου αέρα (κατ’  επιλογήν). 
14) Να διαθέτει τις ακόλουθες λειτουργίες: 

o CPAP 
o SPONTANEOUS (S) 
o TIMED (T) 
o SPONTANEOUS/TIMED (S/T) 
o PRESSURE CONTROL (PC) 

15) Να μπορεί να ρυθμιστεί ο αναπνεόμενος όγκος από 200 mL κατ’  ελάχιστον, έως 
800 mL. H συσκευή θα πρέπει να ρυθμίζει αυτόματα την εισπνευστική της πίεση 
(ΙΡΑΡ) ώστε ο αναπνεόμενος όγκος να παραμένει σταθερός. 

16) Να έχει ρύθμιση του ελάχιστου αριθμού αναπνοών από 4-30 αναπνοές/λεπτό. 
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17) Ρύθμιση χρόνου εισπνοής (Τi) από 0,5 sec έως 3 sec. 
18) Να έχει ρυθμιζόμενους συναγερμούς χαμηλού εισπνεόμενου όγκου – άπνοιας – 

αποσύνδεσης – διακοπής τροφοδοσίας ή δυσλειτουργίας. 
19) Με κάθε σύστημα BIPAP ST να παραδίδεται και πλήρες αποστειρωμένο κύκλωμα 

ασθενούς. 
20) Επίσης να συνοδεύεται από δύο φίλτρα για σκόνη, καπνό, κ.λπ. Να παρέχει τη 

δυνατότητα χρήσης αντιμικροβιακού φίλτρου για την προστασία της συσκευής από 
ασθενή σε ασθενή. 

21) Να συνοδεύεται από βιβλίο οδηγιών χρήσης στα Ελληνικά το οποίο περιγράφει 
λεπτομερώς τη χρήση της συσκευής. 

22) Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας 12 μηνών και 10 έτη υποστήριξη σε 
ανταλλακτικά και SERVICE. Να συμμορφώνεται με τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας 
και να διαθέτει σήμανση CE mark. 

23) Να γίνει εγκατάσταση και επίδειξη της συσκευής κατά την παράδοση. 
24) Να διαθέτει μεγάλη ποικιλία από μάσκες  και κεφαλοδέτες και τσάντα μεταφοράς 

και φύλαξης. 
25) Να έχει ωρόμετρο λειτουργίας για έλεγχο χρήσης. 

 

ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ – ΕΝΑ (1) ΤΜΧ 

 

1) Να είναι νέας γενιάς, και τελευταίας τεχνολογίας. 

2) Να διαθέτει έγχρωμο CCD (HIGH DEFINITION) υψηλής ευκρίνειας για την καλύτερη 

πιστότητα των χρωμάτων.   

3) Να μπορεί να συνδεθεί και να λειτουργεί με βίντεο-επεξεργαστή εικόνας υψηλής 

ευκρίνειας και υψηλής ανάλυσης FULL HIGH DEFINITION έτσι ώστε να δίνει καθαρή 

και φωτεινή εικόνα με απόλυτη πιστότητα των χρωμάτων για μεγαλύτερη ακρίβεια 

στην διάγνωση. 

4) Να διαθέτει μεγάλη εικόνα με πλήρη κάλυψη της επιφάνειας του monitor. 

5) Να συνεργάζεται απαραίτητα με σύστημα χρωμοενδοσκόπησης.  

6) Να  διαθέτει εξωτερική διάμετρο σε όλο το μήκος του ενδοσκοπίου ίση ή μικρότερη 

από 12.8mm για την μικρότερη δυνατή καταπόνηση του ασθενούς κατά την 

διενέργεια της εξέτασης. Να αναφερθούν αναλυτικά οι διαστάσεις.  

7) Να έχει μήκος εργασίας ίσο η μεγαλύτερο από 1690mm για την διενέργεια όλων 

των επεμβατικών πράξεων. Το μεγαλύτερο μήκος θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.  

8) Να διαθέτει βάθος πεδίου από  3mm έως 100mm 

9) Να διαθέτει εύρος οράσεως 140º μοίρες. 

10) Να έχει δυνατότητα γωνιώσεων  άνω 180 /κάτω 180 και δεξιά 160 / αριστερά 

160. 
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11) Να διαθέτει εργονομικό χειριστήριο. 

12) Να διαθέτει  κανάλι εργασίας ίσο ή μεγαλύτερο από 3.8mm για την διενέργεια  

όλων των ενδοσκοπικών πράξεων.   

13) Να είναι πλήρως στεγανό και να μπορεί να απολυμανθεί σε χημικά απολυμαντικά. 

14) Να διαθέτει πλήκτρα για την ενεργοποίηση διαφόρων λειτουργιών. 

15) Το  προσφερόμενο βίντεο-ενδοσκόπιο να είναι πλήρως συμβατό με τον βίντεο-

επεξεργαστή EPX -2500 και την πηγή φωτισμού για λόγους ομοιογένειας των 

διαφορετικών υποσυστημάτων. 

16) Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 

93/42/ΕΕC  

17) Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων. 

 

ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HIGH DEFINITION – ΕΝΑ (1) ΤΜΧ 

 

1. Να είναι απαραίτητα νέας γενιάς, και τελευταίας τεχνολογίας HIGH DEFINITION. 

2. Να διαθέτει έγχρωμο CCD υψηλής ευκρίνειας και υψηλής ανάλυσης, για την 

καλύτερη πιστότητα των χρωμάτων.   

3. Να μπορεί να συνδεθεί και να λειτουργεί με βίντεο-επεξεργαστή εικόνας υψηλής 

ευκρίνειας και υψηλής ανάλυσης FULL HIGH DEFINITION,  έτσι ώστε να δίνει 

καθαρή και φωτεινή εικόνα με απόλυτη πιστότητα των χρωμάτων για μεγαλύτερη 

ακρίβεια στην διάγνωση.  

4. Να διαθέτει μεγάλη εικόνα με πλήρη κάλυψη της επιφάνειας του monitor.  Η 

μεγαλύτερη εικόνα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 

5. Να συνεργάζεται απαραίτητα με σύστημα χρωμοενδοσκόπησης.  

6. Να  διαθέτει εξωτερική διάμετρο ευκάμπτου τμήματος και σωλήνα εισαγωγής ίση ή 

μικρότερη από 9.4 mm για την μικρότερη δυνατή καταπόνηση του ασθενούς κατά 

την διενέργεια της εξέτασης. Να αναφερθούν αναλυτικά οι διαστάσεις.  

7. Να έχει μήκος εργασίας ίσο η μεγαλύτερο από 1100 mm για την διενέργεια όλων 

των επεμβατικών πράξεων. Το μεγαλύτερο μήκος θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 

8. Να διαθέτει εύρος οράσεως περίπου 140º μοίρες. 

9. Να έχει δυνατότητα γωνιώσεων  άνω 210 /κάτω 90 και δεξιά 100 / αριστερά 

100. 

10. Να διαθέτει  κανάλι εργασίας  2.8 mm για την διενέργεια  όλων των ενδοσκοπικών 

πράξεων.   
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11. Να είναι πλήρως στεγανό και να μπορεί να απολυμανθεί σε χημικά απολυμαντικά. 

12. Να διαθέτει πλήκτρα για την ενεργοποίηση διαφόρων λειτουργιών. 

13. Το προσφερόμενο βίντεο-ενδοσκόπιο να είναι του ιδίου κατασκευαστή και να 

ανήκει στην ιδία σειρά και κατηγορία με τον βίντεο-επεξεργαστή και την πηγή   

φωτισμού FUJINON για λόγους ομοιογένειας των διαφορετικών υποσυστημάτων. 

14. Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 

93/42/ΕΕC  

15. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων. 

 

     ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΕΝΑ (1) ΤΜΧ 

 

 Φορητό σύστημα, υπερηχοτομογραφίας, μικρού βάρους, επτά κιλά (≤7 Kg) και όγκου έτσι 

ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται και εντός της χειρουργικής αίθουσας διεγχειρητικά. Η 

σύνθεσή του να περιλαμβάνει βασική μονάδα καθώς και τα κάτωθι παρελκόμενα, 

απαραίτητα για λειτουργικούς, κλινικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

1) Ηχοβόλο κεφαλή Linear Array, ευρέως φάσματος συχνοτήτων (8-13 MHz), κατάλληλη για 

χρήση στο χειρουργικό πεδίο, για νευρικούς αποκλεισμούς καθώς και για εξετάσεις 

αγγειολογικές και μυοσκελετικές. 

2) Ειδικό τροχήλατο του ιδίου κατασκευαστικού οίκου για τοποθέτηση σε όρθια θέση, με 

ρυθμιζόμενο ύψος, ενσωματωμένο τροφοδοτικό και σύστημα πέδησης/ακινητοποίησης. 

3) Σύγχρονη υπερηχοτομογραφική τεχνολογία δημιουργίας εικόνας με τη συλλογή μεγάλου 

αριθμού διαγνωστικών πληροφοριών από διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης, για 

επίτευξη εικόνων υψηλής ανάλυσης (διακριτικής ικανότητας). 

4) Τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για τη μείωση του θορύβου και βελτίωση 

της ορατότητας και της υφής ιστικών μοτίβων και αύξηση της ευκρίνειάς τους 

5) Επεξεργασία εικόνων μετά την λήψη (postprocessing) 

 

 

 

             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ/ΜΜ 

ΦΠΑ % ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ. 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 

Μ/Μ 

1 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 
ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΣ 6 1.209,68 24 7.258,07 1.741,93 9.000,00 ΤΜΧ 

2 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 
ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟΣ 6 1.209,68 24 7.258,07 1.741,93 9.000,00 ΤΜΧ 

3 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ 6 4.838,70 24 29.032,20 6.967,80 36.000,00 ΤΜΧ 
4 ΦΟΡΗΤΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ 10    322,58 24 3.225,80 774,20 4.000,00 ΤΜΧ 
5 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ 2 7.000,00 24 14.000,00 3.360,00 17.360,00 ΤΜΧ 

6 
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ 
ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ 1 2.000,00 24 2.000,00 480,00 2.480,00 ΤΜΧ 

7 
ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΥΓΡΗΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ) 1 6.000,00 24 6.000,00 1.440,00 7.440,00 ΤΜΧ 

8 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ 1 5.000,00 24 5.000,00 1.200,00 6.200,00 ΤΜΧ 

9 
ΖΥΓΟΣ ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΣΚΩΝ 
ΑΙΜΑΤΟΣ 8 2.900,00 24 23.200,00 5.568,00 28.768,00 ΤΜΧ 

10 

ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ 
ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 1 2.500,00 24 2.500,00 600,00 3.100,00 ΤΜΧ 

11 
ΑΠΟΨΥΚΤΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 2/4 
ΘΕΣΕΩΝ 1 5.000,00 24 5.000,00 1.200,00 6.200,00 ΤΜΧ 

12 

ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 9.758,06 24 9.758,06 2.341,94 12.100,00 ΤΜΧ 

13 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ HD & 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΦΑΚΟΥ 1 6.451,61 24 6.451,61 1.548,39 8.000,00 ΤΜΧ 

14 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 
ΑΠΟΤΡΙΓΩΣΗΣ ΜΕ 4 ΞΕΣΤΡΑ 1    806,45 24 806,45 193,55 1.000,00 ΤΜΧ 

15 
ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1 4.032,26 24 4.032,26 967,74 5.000,00 ΤΜΧ 

16 
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ 
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ 1 12.096,77 24 12.096,77 2.903,23 15.000,00 ΤΜΧ 

17 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2 12.096,78 24 24.193,55 5.806,45 30.000,00 ΤΜΧ 

18 
ΝΕΟΓΝΙΚΟ 
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΟΜΕΤΡΟ 1 12.096,77 24 12.096,77 2.903,23 15.000 ΤΜΧ 

19 ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ 1     806,45 24 806,45 193,55 1.000 ΤΜΧ 

20 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 1 14.516,13 24 14.516,13 3.483,87 18.000 ΤΜΧ 

21  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 3 1.475,81 24 4.427,42 1.062,58 5.490,00 ΤΜΧ 

22 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 
ΣΥΜΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 1 11.290,32 24 11.290,32 2.709,68 14.000,00 ΤΜΧ 

23 

ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ 
ΣΗΜΑΤΩΝ 1 7.258,06 24 7.258,06 1.741,94 9.000,00 ΤΜΧ 

24 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΠΗΓΗ 1 3.548,39 24 3.548,39 851,61 4.400,00 ΤΜΧ 

25 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΗ 
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
ΒiΡΑΡ 1 3.225,81 24 3.225,81 774,19 4.000,00 ΤΜΧ 

26 
ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1 16.129,03 24 16.129,03 3.870,97 20.000,00 ΤΜΧ 

27 
ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ HIGH DEFINITION 1 16.129,03 24 16.129,03 3.870,97 20.000,00 ΤΜΧ 

28 
ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 20.161,29 24 20.161,29 4.838,71 25.000,00 ΤΜΧ 

   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 271.401,61 65.166,39 336.538,00  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III– Φύλλο Συμμόρφωσης 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Για την συμπλήρωση του Πίνακα (Φύλλου) Συμμόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών, 
ισχύουν τα παρακάτω: 

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται οι αντίστοιχοι 
τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες 
απαντήσεις. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να απαντήσει αναλυτικά 
ακολουθώντας τη σειρά και συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης με 
αναλυτική περιγραφή, πληρότητα και τεκμηρίωση και ιδίως στα σημεία του εκείνα που στο 
αντίστοιχο πεδίο του πίνακα τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται «να δοθεί», «να 
αναφερθεί», «να δοθούν τιμές προς αξιολόγηση», «να δοθούν χαρακτηριστικά» κλπ ώστε 
να γίνει πλήρης αξιολόγηση από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον διαγωνιζόμενο η σαφής παραπομπή (με 
αριθμό σελίδας/σελίδων) στην αναλυτική τεχνική περιγραφή ή/και στα απαραίτητα τεχνικά 
φυλλάδια, prospectus, εγχειρίδια κλπ που αυτός έχει περιλάβει στον επί μέρους φάκελο 
τεχνικής προσφοράς, που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου τεκμηριώνουν τα στοιχεία 
του Πίνακα Συμμόρφωσης.  

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 αναλυτική τεχνική έκθεση του επιμέρους 
φακέλου τεχνικής προσφοράς, 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. Τεχνική Προδιαγραφή  Α/Α 4.5). 
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1. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΥ 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή 

PROSPECTUS 

1.  Η υπό προμήθεια συσκευή θα πρέπει να είναι 

πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη, σύγχρονης 

οπωσδήποτε τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλες 

τις συσκευές ή εξαρτήματα που απαιτούνται για την 

διενέργεια πλήρους αντίστοιχης εξέτασης. 

  

2.  Να φέρει ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες 

μπαταρίες και αυτόματο σύστημα φόρτισης. Να 

λειτουργεί, κατ’ επιθυμία του χειριστή, είτε με 

σύνδεση στο δίκτυο 220V/50Hz είτε με χρήση 

αποκλειστικά των ενσωματωμένων  μπαταριών 

  

3.  Να διαθέτει ένδειξη κατάστασης μπαταρίας και 

ένδειξη φόρτισης . 

- Να διαθέτει αυτονομία λειτουργίας με την 

μπαταρία για 50 τουλάχιστον πλήρη 

ηλεκτροκαρδιογραφήματα 

  

4.  Να διαθέτει οθόνη στην οποία να εμφανίζει 3 

τουλάχιστον απαγωγές ταυτόχρονα. Να αναφερθεί 

το μέγεθος της οθόνης προς αξιολόγηση. 

  

5.  Να διαθέτει αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για την 

εισαγωγή στοιχείων του ασθενούς και δυνατότητα 

σύνδεσης με Η/Υ. 

  

6.  Να απεικονίζει τον αριθμό των σφίξεων με όρια από 

30 έως 250 ΒΡΜ περίπου 
  

7.  Να διαθέτει δειγματοληψία ≥1000   
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δειγμάτων/κανάλι/sec 

8.  Να φέρει εκτυπωτή με δυνατότητα εκτύπωσης 

πλήρους ηλεκτροκαρδιογραφήματος τουλάχιστον 12 

απαγωγών. 

  

9.  Να εκτυπώνει σε θερμικό χαρτί   

10.  Να φέρει ενσωματωμένο λογισμικό ανάλυσης του 

ΗΚΓ (RR, PR, QT διαστήματα) 
  

11.  Να έχει τουλάχιστον δυο (2) κατά προτίμηση 

ταχύτητες (25-50mm/sec) 
  

12.  Να διαθέτει φίλτρα απόρριψης παρασίτων   

13.  Να έχει απόκριση συχνότητας από ≤ 0,05 έως ≥ 

100Ηz 
  

14.  Να είναι κατά το δυνατό μικρού βάρους (≤9Kg) και 

εύκολος στην μεταφορά του 
  

15.  Να προσφερθούν με ξεχωριστή τιμή στην οικονομική 

προσφορά ως προς επιλογήν ειδή:  

- Κατάλληλο τροχήλατο τραπεζίδιo 

  

16.  Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά 
πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του  προς 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινο-
τικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
(Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά 
σήμανσης ΟΕ, 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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2. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟΥ 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή 

PROSPECTUS 

1. Η υπό προμήθεια συσκευή θα πρέπει να είναι 

πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη, σύγχρονης 

οπωσδήποτε τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλες 

τις συσκευές ή εξαρτήματα που απαιτούνται για την 

διενέργεια πλήρους αντίστοιχης εξέτασης. 

  

2. 

 

Να φέρει ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες 

μπαταρίες και αυτόματο σύστημα φόρτισης. Να 

λειτουργεί, κατ’ επιθυμία του χειριστή, είτε με 

σύνδεση στο δίκτυο 220V/50Hz είτε με χρήση 

αποκλειστικά των ενσωματωμένων  μπαταριών 

  

3. Να διαθέτει ένδειξη κατάστασης μπαταρίας και 

ένδειξη φόρτισης . 

- Να διαθέτει αυτονομία λειτουργίας με την 

μπαταρία για 50 τουλάχιστον πλήρη 

ηλεκτροκαρδιογραφήματα 

  

4. Να διαθέτει οθόνη στην οποία να εμφανίζει 3 

τουλάχιστον απαγωγές ταυτόχρονα. Να αναφερθεί 

το μέγεθος της οθόνης προς αξιολόγηση. 

  

5. Να διαθέτει αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για την 

εισαγωγή στοιχείων του ασθενούς και δυνατότητα 

σύνδεσης με Η/Υ. 

  

6. Να απεικονίζει τον αριθμό των σφίξεων με όρια από 

30 έως 250 ΒΡΜ περίπου 
  

7. Να διαθέτει δειγματοληψία ≥1000   
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δειγμάτων/κανάλι/sec 

8. Να φέρει εκτυπωτή με δυνατότητα εκτύπωσης 

πλήρους ηλεκτροκαρδιογραφήματος τουλάχιστον 12 

απαγωγών ταυτόχρονα. 

  

9. Να εκτυπώνει σε θερμικό χαρτί Z-fold (210mm x 295 
mm, DIN A4) 

  

10. Να φέρει ενσωματωμένο λογισμικό ανάλυσης του 

ΗΚΓ (RR, PR, QT διαστήματα) 
  

11. Να έχει τουλάχιστον δυο (2) κατά προτίμηση 

ταχύτητες (25-50mm/sec) 
  

12. Να διαθέτει φίλτρα απόρριψης παρασίτων   

13. Να έχει απόκριση συχνότητας από ≤ 0,05 έως ≥ 

100Ηz 
  

14. Να είναι κατά το δυνατό μικρού βάρους (≤9Kg) και 

εύκολος στην μεταφορά του 
  

15. Να προσφερθούν με ξεχωριστή τιμή στην οικονομική 

προσφορά ως προς επιλογήν ειδή:  

- Κατάλληλο τροχήλατο τραπεζίδιo 

  

16. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά 
πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του  προς 
προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινο-
τικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
(Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά 
σήμανσης ΟΕ, 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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3. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή 

PROSPECTUS 

1. Η συσκευή να είναι καινούρια, αμεταχείριστη,         

σύγχρονης τεχνολογίας 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. 

  

2. Να είναι φορητή και να διαθέτει χειρολαβή μεταφο- 

ράς. Να είναι μικρού όγκου και το βάρος της  να μην 

υπερβαίνει τα περίπου 7 (έξι) κιλά (ανοχή +10%), 

συμπεριλαμβανομένων του τροφοδοτικού και της 

μπαταρίας. Να αναφερθούν οι διαστάσεις  της συ- 

σκευής αναλυτικά (ο μικρότερος όγκος και βάρος θα 

εκτιμηθούν).  

  

3. Να λειτουργεί με εσωτερικό τροφοδοτικό ρεύμα  

Να λειτουργεί με εσωτερικό τροφοδοτικό ρεύματος 

220V/50Hz και με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμε- 

νη μπαταρία. O χρόνος πλήρους επαναφόρτισης της 

μπαταρίας να είναι ≤4 ώρες.  Η συσκευή να δύναται 

να εκτελέσει με φορτισμένη μπαταρία  τουλάχιστον  

150 απινιδώσεις στη μέγιστη αποδιδόμενη ενέργεια  

ή συνεχή λειτουργία τουλάχιστον 3 ώρες για παρακο-

λούθηση ασθενούς . Να μπορεί να λειτουργήσει από  

ρεύμα πόλεως και σε περίπτωση απουσίας της  

μπαταρίας. 

  

 Α) Ο απινιδωτής θα πρέπει :   

4. Να λειτουργεί με διφασική τεχνολογία απινίδωσης με 

μέγιστη αποδιδόμενη ενέργεια 200 Joules.  
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5. Να εκτελεί σύγχρονη, ασύγχρονη, εξωτερική χειροκί- 

νητη και ημιαυτόματη απινίδωση. 
  

6. Θα αξιολογηθεί η δυνατότητα ύπαρξης φωνητικών 

(Ελληνικά) και γραφικών μνημάτων καθοδήγησης του 

χειριστή για την ημιαυτόματη απινίδωση. Να λειτουρ- 

γεί 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. 

  

7. Σε χειροκίνητη λειτουργία, να αποδίδει από 2 έως  

≥ 200 Joules. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση οι 

υποδιαιρέσεις διαστημάτων  επιλογής ενέργειας κα- 

τά την σύγχρονη και ασύγχρονη απινίδωση.  

  

8. O χρόνος φόρτισης στην μέγιστη ενέργεια να είναι 

 ≤ 6 sec 
  

9. Να παρέχει θεραπεία απινίδωσης μέσω PADDLES κα- 

θώς και μέσω αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων για απινί- 

δωση από απόσταση. 

  

10. Να διαθέτει δυνατότητα χειροκίνητης αποφόρτισης  

του απινιδωτή (DISARM). Επίσης η συσκευή να απο- 

φορτίζει αυτόματα με την πάροδο ορισμένου χρονι- 

κού διαστήματος, εφόσον δεν χορηγηθεί η ενέργεια,  

για λόγους  ασφαλείας. 

  

 Β) Το μόνιτορ θα πρέπει :   

11. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας (LCD / TFT / LED),  

έγχρωμο, υψηλής ανάλυσης και  με διαγώνιο μεγα- 

λύτερη των 6’’ ιντσών.  

  

12. Να απεικονίζει ταυτόχρονα τουλάχιστον τρία 
κανάλια απεικόνισης 

  

13. 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 
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και γραφικά  μηνύματα καθοδήγησης του χειριστή 
κατά την αυτόματη απινίδωση κλπ 

14. Να διαθέτει ειδικό φίλτρο αναγνώρισης παλμού 
εμφυτευμένου βηματοδότη. 

  

 Γ) Το καταγραφικό θα πρέπει :   

15. Να είναι θερμικό, υψηλής ανάλυσης , δυο καναλιών  

με ταχύτητα καταγραφής 25mm/sec. 
  

16. Να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία ύστερα από απινί- 

δωση και ύστερα από ενεργοποίηση των συναγερ- 

μών. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα να τίθεται σε λει- 

τουργία και χειροκίνητα ύστερα από απινίδωση και  

ύστερα από ενεργοποίηση των συναγερμών. 

  

17.  Στο χαρτί να καταγράφονται το ηλεκτροκαρδιογρά- 

φημα, καρδιακός ρυθμός, η ενέργεια απινίδωσης,   

ενδείξεις συγχρονισμένης απινίδωσης, η ώρα και η 

ημερομηνία κ.α. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα καταγρα- 

φής της διαθωρακικής αντίστασης. 

  

18.  Να δέχεται θερμικό χαρτί εμπορίου   

 Δ) Η συσκευή να διαθέτει :   

19.  Δυνατότητα λήψης ΗΚΓραφήματος μέσω των paddles/

pads, 3-πολικού και 5-πολικού καλωδίου ασθενή. 
  

20.  Ευαισθησία  ΗΚΓτος τουλάχιστον 0.5 – 4 mm/ mV.   

21.  Ηχητική ένδειξη QRS με ρυθμιζόμενη ένταση.   

22.  Συναγερμούς (Alarms) για όλες τις παραμέτρους 

παρακολούθησης με ρυθμιζόμενη ηχητική ένδειξη. 
  

23.  Ενσωματωμένη ψηφιακή μνήμη αποθήκευσης δεδο- 

μένων. Θα εκτιμηθεί ή δυνατότητα μεταφοράς τους  

σε Η/Υ. 

  

24.  Σύστημα αυτόματου ελέγχου των κυκλωμάτων και  

του λογισμικού. Επίσης να διαθέτει δυνατότητα 

χειροκίνητου ελέγχου από το χειριστή. 
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25.  Θα εκτιμηθεί  η ύπαρξη συστήματος συνεχούς ηχητι- 

κής ειδοποίησης του χειριστή σε περίπτωση αποσύν- 

δεσης της συσκευής από το ρεύμα πόλεως, με δυνα- 

τότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης. 

  

26.  Να διαθέτει μη αιματηρή μέτρηση πίεσης (NIBP) και 

αισθητήρα οξυμετρίας SPO2 
  

27.  Να διαθέτει δυνατότητα βηματοδότησης   

28.  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 λειτουρ- 

γία του. 

  

29.  Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά 

πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του  προς 

προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινο-

τικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

(Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά 

σήμανσης CΕ, 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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4. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή 

PROSPECTUS 

1. Το οξύμετρο να είναι φορητό, compact για κάθε 

μονάδα ενηλίκων και παιδιών, αλλά και για 

περιπτώσεις μεταφοράς ενήλικων ή παιδιατρικών 

ασθενών 

  

2. Να διαθέτει κατάλληλο αισθητήρα ενηλίκων και 

μεγάλων παιδιών 
  

3. Να είναι ιδιαίτερα στερεό και ανθεκτικό σε σκληρή 

καταπόνηση 
  

4. Να είναι ελαφρύ, μικρού μεγέθους, ώστε να είναι 

εύκολη η μεταφορά του 
  

5. Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με 

μεγάλη αυτονομία συνεχούς λειτουργίας για 

τουλάχιστον 12 ώρες, και με τροφοδοσία με 

εναλλασσόμενο ρεύμα 220V με κατάλληλη βάση 

φόρτισης 

  

6. Να πραγματοποιεί μετρήσεις SpO2 και ΒΡΜ ταχύτατα 
και με μεγάλη ακρίβεια, και να απεικονίζει 
ευδιάκριτα και ηλεκτρονικά τις αριθμητικές ενδείξεις 
του βαθμού κορεσμού του Ο2 (SpO2) του αριθμού 
των σφύξεων/λεπτό (ΒΡΜ) και την ένδειξη χαμηλής 
ενεργειακής στάθμης της μπαταρίας 

  

7. Το εύρος μέτρησης για τον κορεσμό οξυγόνου SpO2 

να είναι από 0% έως 100% 
  

8. Το εύρος μέτρησης για τον καρδιακό ρυθμό ΒΡΜ να 

είναι από 25-300 bpm 
  

9. Να διαθέτει ακρίβεια μετρήσεων για: 

- οξυμετρία (SpO2): + 2% στην περιοχή 70-

100% 
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- καρδιακό παλμό (ΒΡΜ): ±2% 

10. Να διαθέτει φωτιζόμενη οθόνη LCD με οπίσθιο 

έλεγχο φωτισμού 
  

11. Να εμφανίζει την κυματομορφή της οξυμετρίας, των 

trends, και των υπολοίπων μετρήσεων 
  

12. Ο χειρισμός του να είναι ιδιαίτερα απλός και να 

γίνεται με κομβία άμεσης πρόσβασης στις διάφορες 

λειτουργίες 

  

13. Να διαθέτει σύστημα οπτικών και ακουστικών 

συναγερμών των παρακολουθούμενων παραμέτρων 

με ρύθμιση των ορίων 

  

14. Να μπορεί να συνδέεται με επιτραπέζιο φορτιστή για 

τη φόρτισή του 
  

15. Να πληρούνται όλες οι διεθνείς προδιαγραφές και 

να διαθέτει ISO 
  

16. Να συνοδεύεται από έγγραφο απεικόνισης του 

εσωτερικού ηλεκτρολογικού σχηματισμού της 

συσκευής, ώστε να επιτρέπεται η επιδιόρθωσή του 

  

17. Να προβλέπεται επίδειξη των συσκευών στους 

ενδιαφερόμενους από την προμηθεύτρια εταιρία, 

πριν την προμήθειά τους 
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5. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή 

PROSPECTUS 

1.  Α. ΓΕΝΙΚΑ   

2. Να λειτουργεί με τάση 220V και 50/60Hz μέσω 

εύκαμπτου τριπολικού καλωδίου με ρευματολήπτη 

σούκο. 

  

3. Να διαθέτει CE/IVD σήμανση και να πληροί τους 

διεθνείς κανόνες ασφάλειας και αξιοπιστίας οι 

οποίοι θα κατονομάζονται και θα πιστοποιούνται 

από τα ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστικού 

οίκου. 

  

4. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλη για 

Νοσοκομειακή χρήση και να παρέχει ασφάλεια στο 

χρήστη. 

  

5. Να λειτουργεί με τάση 220V και 50/60Hz μέσω 

εύκαμπτου τριπολικού καλωδίου με ρευματολήπτη 

σούκο. 

  

6. Να διαθέτει CE/IVD σήμανση και να πληροί τους 

διεθνείς κανόνες ασφάλειας και αξιοπιστίας οι 

οποίοι θα κατονομάζονται και θα πιστοποιούνται 

από τα ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστικού 

οίκου. 

  

7. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλη για 
Νοσοκομειακή χρήση και να παρέχει ασφάλεια στο 
χρήστη 

  

 Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ   

8. O θάλαμος φυγοκέντρησης να είναι από ανοξείδωτο 

χάλυβα. 
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9. Να διαθέτει χωρητικότητα 4Χ400 ml τουλάχιστον και 

δυνατότητα ταχύτητας περιστροφής τουλάχιστον 

14000 RPM. 

  

10. Να υπάρχει σύστημα ασφάλειας και ενδείξεως, έτσι 

ώστε να μην επιτρέπεται η λειτουργία της 

φυγοκέντρου με ανοικτό καπάκι καθώς και το 

άνοιγμά του κατά τη φυγοκέντρηση.  

  

11. Αθόρυβη λειτουργία χαμηλότερη των 64 db, όταν η 

φυγόκεντρος λειτουργεί με τη μέγιστη ταχύτητα. 
  

12. Να υπάρχει σύστημα ασφαλείας για ανισοβαρή 

φόρτωση της κεφαλής. 
  

13. Να διαθέτει πολλαπλά προγράμματα επιτάχυνσης,  

επιβράδυνσης και φυγοκέντρησης. 
  

14. Να λειτουργεί με κινητήρα μεταβλητής συχνότητας 

και όχι κλασικό κινητήρα με ψήκτρες 
  

 Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

15. Η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής για την 

προσφερόμενη κεφαλή να είναι τουλάχιστον 4.500 Χ 

g ώστε η φυγοκέντρηση/διαχωρισμός να γίνεται 

καλύτερη/-ος και γρηγορότερη/-ος. 

  

16. Να διαθέτει ψηφιακό στροφόμετρο για την 

απεικόνιση της ταχύτητας. 
  

17. Να φέρει οριζόντια κεφαλή με 4 υποδοχείς που να 

δέχονται τουλάχιστον 10-12  σωληνάρια έκαστος, 

διαστάσεων περίπου  17mm x 110mm. 

  

18. Να φέρει ψηφιακό χρονόμετρο 0-60 λεπτά.   

19. Να αναφερθούν τα κόστη όλων των υποδοχέων που 

μπορεί να δεχθεί η προσφερόμενη συσκευή. 
  

20. Το βάρος της συσκευής να μην υπερβαίνει τα 60 kg   

21. Η συσκευή να παραδοθεί και να εγκατασταθεί 

έτοιμη προς χρήση 
  

22. Η κεφαλή να τοποθετείται και να αφαιρείται εύκολα 

χωρίς τη χρήση ειδικών εργαλείων ή βιδωτά, με το 
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πάτημα ενός πλήκτρου. Να υπάρχουν διαθέσιμα 

καπάκια για τους υποδοχείς, πιστοποιημένα για 

βιολογική ασφάλεια. 

 Δ. ΕΓΓΥΗΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   

22. Να δοθεί πλήρης εγγύηση καλής λειτουργία 

τουλάχιστον για 2 έτη 
  

23. Για κάθε κλήση που αφορά βλάβη, ο προμηθευτής 

θα πρέπει να ανταποκρίνεται εντός 24ώρου το 

αργότερο 

  

24. Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή, να 

εκπαιδευτούν δωρεάν χειριστές και τεχνικοί του 

νοσοκομείου, τόσο στη χρήση όσο και στη 

συντήρηση όπου αυτή απαιτείται. 

  

25. Με τη παράδοση να μας δοθούν τα πάσης φύσεως 

εγχειρίδια χρήσης-λειτουργίας και τεχνικής 

φροντίδας 

  

26. Η κάλυψη της σε εξαρτήματα και ανταλλακτικά θα 

πρέπει να είναι τουλάχιστον 10ετής. 
  

27. Ο προμηθευτής, πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση 

κατά ISO 9001:2008 και να συμμορφώνεται με τη 

διυπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ.130648 (ΦΕΚ 

2198/Β/2-10-2009) περί διακίνησης ιατροτεχνο-

λογικού εξοπλισμού. 
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6. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ  

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή 

PROSPECTUS 

1. Να διαθέτει μέγιστο αριθμό στροφών τουλάχιστον 

12.000rpm 
  

2. Να φέρει ψηφιακή ένδειξη παραμέτρων: ταχύτητας 

(rpm)/φυγοκεντρικής δύναμης (rcf), χρόνου 
  

3. Να συνοδεύεται από κατάλληλο ρότορα για τη 

συνολική φυγοκέντρηση 24 τριχοειδών σωληναρίων 

75mm 

  

4. Να περιλαμβάνει σύστημα ανάγνωσης 

μικροαιματοκρίτη 
  

5. Να μπορεί να δεχτεί ποικιλία κεφαλών, π.χ. 24 

σωληναρίων χωρητικότητας 1,5-2ml, κεφαλή για PCR 

strips 

  

6. Να διαθέτει ταχείς ρυθμούς επιτάχυνσης και 

επιβράδυνσης (τουλάχιστον 12 sec ή λιγότερο) 
  

7. Να έχει πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου (<56dBA)   

8. Να διαθέτει χρονόμετρο από 1 έως τουλάχιστον 99 

λεπτά  
  

9. Να φέρει κινητήρα νέου τύπου (χωρίς ψύκτρες).   

10. Να φέρει σύστημα ασφαλείας που δεν επιτρέπει τη 

λειτουργία της φυγοκέντρου εάν το καπάκι είναι 

ανοικτό και δεν ανοίγει το καπάκι εάν η φυγόκεντρος 

εργάζεται.  

  

11. Να λειτουργεί με τάση 230V/50-60Ηz.   

12. Το προσφερόμενο μοντέλο να φέρει σήμανση CE και 

να  είναι σύμφωνο με τις διεθνείς προδιαγραφές 

ασφαλείας. 
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13. Τόσο ο κατασκευαστής όσο και η προμηθεύτρια 

εταιρία να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO9001 
  

14. Ο προμηθευτής να διαθέτει εξουσιοδότηση από τον 

κατασκευαστή για το συγκεκριμένο διαγωνισμό  
  

15. Να εγκατασταθεί στο χώρο από τεχνικό της εταιρείας   
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7. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ) 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή 

PROSPECTUS 

1. Η χωρητικότητα να είναι τουλάχιστον 28 λίτρα   

2. Η θερμοκρασία στον κλίβανο να είναι διευθετήσιμη 

σε ένα εύρος θερμοκρασιών από 1000 C έως 

τουλάχιστον 1300 C.  

  

3. Το εύρος χρόνου αποστείρωσης να κυμαίνεται 

μεταξύ 3 και 180 λεπτών.  
  

4. Να διαθέτει μανόμετρο και η μέγιστη πίεση του 

θαλάμου να μην ξεπερνάει τα  2.5 bar. 
  

5. Να είναι κατάλληλο για αποστείρωση 

καλλιεργητικών υλικών, γυάλινων, πλαστικών, 

υγρών, μεταλλικών στοιχείων, σακούλας 

απορριμμάτων κ.λ.π 

  

6. Να διαθέτει λειτουργία για Άγαρ   

7. Ο κλίβανος να διαθέτει θερμοστάτη ασφάλειας για 

προστασία από υπερθέρμανση.  
  

8. Να υπάρχει βαλβίδα ασφάλειας για την απαλλαγεί 

της πίεσης όταν υπερβαίνει το ανώτατο όριο.  
  

9. Να υπάρχει κλείδωμα της υδραυλικής πόρτας όταν 

υπάρχει θετική πίεση στο θάλαμο 
  

10. Να διαθέτει αισθητήρα ανοιχτού καπακιού    

11. Να διαθέτει τουλάχιστον 10 προγράμματα 

αποστείρωσης. Ο χρήστης να μπορεί να 

δημιουργήσει δικά του προγράμματα 

  

12. Να διαθέτει διάτρητη σχάρα για την προστασία των 

θερμαινόμενων στοιχείων και χωρίς καλάθια.  
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13. Το εξωτερικό πλαίσιο, η δεξαμενή και το καπάκι να 

είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα  
  

14. Να διαθέτει στόμιο που επιτρέπει την εισαγωγή του 

ανιχνευτή (probe) για τον έλεγχο και την 

βαθμονόμηση του θαλάμου  

  

15. Να διαθέτει οθόνη LCD με ενδείξεις για τις 

παραμέτρους και τα σφάλματα 
  

16. Να διαθέτει θύρα RS232   

17. Να διαθέτει κουμπί απομάκρυνσης ατμού 

(unsteaming) 
  

18. Να μπορεί να προγραμματιστεί για αυτόματη έναρξη    

19. Να προσφέρεται με ένα καλάθι   

20. Να φέρει σήμανση CE και τόσο ο οίκος κατασκευής 

όσο και η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι 

πιστοποιημένοι κατά τα πρότυπα ISO 

  

21. Ο προσφέρων να διαθέτει εξουσιοδότηση από τον 
κατασκευαστή για την προμήθεια και την 
υποστήριξη για το συγκεκριμένο διαγωνισμό 
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8. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ (ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
ΑΙΜΑΤΟΣ) 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή 

PROSPECTUS 

1. Α. ΓΕΝΙΚΑ   

2. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλη για 

Νοσοκομειακή χρήση και να παρέχει ασφάλεια στο 

χρήστη. 

  

3. Να λειτουργεί με τάση 220V και 50/60Hz μέσω 

εύκαμπτου τριπολικού καλωδίου με ρευματολήπτη 

σούκο. 

  

4. Να διαθέτει CE/IVD σήμανση και να πληροί τους 

διεθνείς κανόνες ασφάλειας και αξιοπιστίας οι 

οποίοι θα κατονομάζονται και θα πιστοποιούνται 

από τα ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστικού 

οίκου. 

  

 Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ   

1. O θάλαμος φυγοκέντρησης να είναι από ανοξείδωτο 

χάλυβα 
  

2. Να διαθέτει χωρητικότητα 4Χ400 ml τουλάχιστον και 

δυνατότητα ταχύτητας περιστροφής τουλάχιστον 

14000 RPM. 

  

3. Να υπάρχει σύστημα ασφάλειας και ενδείξεως, έτσι 

ώστε να μην επιτρέπεται η λειτουργία της 

φυγοκέντρου με ανοικτό καπάκι καθώς και το 

άνοιγμά του κατά τη φυγοκέντρηση. 

  

4. Αθόρυβη λειτουργία χαμηλότερη των 62 db, όταν η 

φυγόκεντρος λειτουργεί με τη μέγιστη ταχύτητα. 
  



 

Σελίδα 121 

5. Να υπάρχει σύστημα ασφαλείας για ανισοβαρή 

φόρτωση της κεφαλής. Να διαθέτει σύστημα 

ελέγχου της ισοζύγησης της κεφαλής. Σε περίπτωση 

ανισοβαρούς κατανομής να υπάρχει οπτική ένδειξη 

alarm και να γίνεται αυτόματη διακοπή της 

λειτουργίας.  

  

6. Να διαθέτει κλείστρο ασφαλείας διπλής λειτουργίας 

– δεν ανοίγει αν δεν σταματήσει η περιστροφή και 

δεν ξεκινά αν δεν κλείσει το κάλυμμα καλά-και σε 

περίπτωση διακοπής ρεύματος να υπάρχει τρόπος να 

ανοίγει το καπάκι της φυγόκεντρου.  

  

7. Να διαθέτει πολλαπλά προγράμματα επιτάχυνσης, 

επιβράδυνσης και φυγοκέντρησης. 
  

8. Να λειτουργεί με κινητήρα μεταβλητής συχνότητας 

νέου τύπου και όχι κλασικό κινητήρα με ψήκτρες. 
  

9. Η κεφαλή να μπορεί να τοποθετηθεί και να 

αφαιρεθεί εύκολα και χωρίς την ανάγκη κάποιου 

ειδικού εργαλείου. 

  

10. Να υπάρχουν καπάκια για τους υποδοχείς (καλάθια) 

της κεφαλής πιστοποιημένα για βιολογική ασφάλεια, 

που να ανοίγουν εύκολα. 

  

11. Να διαθέτει αυτόματη σύστημα αναγνώρισης του 

είδους της κεφαλής και αυτόματης προσαρμογής του 

μεγίστου ορίου στροφών ανάλογα με την εκάστοτε 

χρησιμοποιούμενη κεφαλή. 

  

 Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

1. Η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής για την 

προσφερόμενη κεφαλή να είναι τουλάχιστον 4.500 Χ 

g  

  

2. Να διαθέτει ψηφιακό στροφόμετρο για την 

απεικόνιση της ταχύτητας. 
  

3. Να φέρει οριζόντια κεφαλή με 4 υποδοχείς που να 
δέχονται τουλάχιστον 10-12  σωληνάρια έκαστος, 
διαστάσεων περίπου  17mm x 110mm 
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4. Να φέρει ψηφιακό χρονόμετρο 0-60 λεπτά   

5. Να αναφερθούν τα κόστη όλων των υποδοχέων που 

μπορεί να δεχθεί η προσφερόμενη συσκευή. 
  

6. Το βάρος της συσκευής να μην υπερβαίνει τα 60 kg   

7. Η συσκευή να παραδοθεί και να εγκατασταθεί 

έτοιμη προς χρήση 
  

 Δ. ΕΓΓΥΗΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   

1. Να δοθεί πλήρης εγγύηση καλής λειτουργία 

τουλάχιστον για 2 έτη 
  

2. Για κάθε κλήση που αφορά βλάβη, ο προμηθευτής 

θα πρέπει να ανταποκρίνεται εντός 24ώρου το 

αργότερο 

  

3. Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή, να 

εκπαιδευτούν δωρεάν χειριστές και τεχνικοί του 

νοσοκομείου, τόσο στη χρήση όσο και στη 

συντήρηση όπου αυτή απαιτείται. 

  

4. Με τη παράδοση να μας δοθούν τα πάσης φύσεως 

εγχειρίδια χρήσης-λειτουργίας και τεχνικής 

φροντίδας 

 

  

5. Η κάλυψη της σε εξαρτήματα και ανταλλακτικά θα 

πρέπει να είναι τουλάχιστον 10ετής. 
  

6. Ο προμηθευτής, πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση 
κατά ISO 9001:2008 και να συμμορφώνεται με τη 
διυπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ.130648 (ΦΕΚ 
2198/Β/2-10-2009) περί διακίνησης 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
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9. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΖΥΓΟΣ ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ  

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή 

PROSPECTUS 

1. Ο ζυγός ανακινητήρας πρέπει να είναι μια συσκευή 

σύγχρονης τεχνολογίας για ταυτόχρονη ζύγιση και 

ανακίνηση των ασκών αίματος καθ’ όλη την διάρκεια 

της αιμοληψίας, κατάλληλης για όλους τους ασκούς 

αίματος 

  

2. Να είναι συσκευή απλή στην χρήση, με εύκολη 

ρύθμιση. Να διαθέτει μεγάλη (>5,5’’) οθόνη αφής 

που να καθοδηγεί το χρήστη στον χειρισμό του 

ζυγού. 

  

3. Να διαθέτει ικανό αριθμό θέσεων μνήμης για 

διαφορετικά προγράμματα στα οποία να μπορούν να 

ρυθμιστούν οι εξής παράμετροι: όνομα 

προγράμματος, ελάχιστος / μέγιστος όγκος 

συλλογής, προκαθορισμένοι όγκοι, επίπεδο 

συναγερμού χαμηλής ροής, επίπεδο συναγερμού 

υψηλής ροής, χρόνο λήψης. 

  

4. Να είναι μικρού σχετικά όγκου και βάρους, με ειδική 

βαλίτσα μεταφοράς η οποία να γίνεται και τραπέζι 

για την τοποθέτηση του ζυγού. Επίσης η βαλίτσα 

μεταφοράς να δίνει τη δυνατότητα να φορτίζει ο 

ζυγός ενώ είναι εντός της βαλίτσας. 

  

5. Να λειτουργεί αθόρυβα με τάση δικτύου πόλης 220 

V/50 Hz. Να φέρει επαναφορτιζόμενη μπαταρία 

βαρέως τύπου, ιόντων λιθίου, που να επιτρέπει την 

συνεχή λειτουργία για έως και 60 λήψεις σε 

περίπτωση διακοπής ρεύματος και να μπορεί να 
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ανταποκριθεί στις ανάγκες των εξωτερικών 

αιμοληψιών. 

6. Να γίνεται ανάδευση του αντιπηκτικού του ασκού με 

το συλλεγόμενο αίμα καθ’ όλη την διάρκεια της 

αιμοληψίας για την αποφυγή θρόμβων. Η ανάδευση 

να γίνεται συνεχόμενη και όχι διακοπτόμενη. Να 

υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της συχνότητας της 

ανάδευσης.   

  

7. Ο καθαρισμός να είναι εύκολος και να γίνεται με 

ασφαλή υλικά ώστε να προστατεύεται η συσκευή, ο 

χρήστης και ο ασκός αίματος. Ο δίσκος στον οποίο 

τοποθετούνται οι ασκοί να προσαρτάται μαγνητικά 

ώστε να μπορεί να αποσπασθεί, και να 

επανατοποθετηθεί, εύκολα για τον καλύτερο 

καθαρισμό του. Να μπορούν οι ασκοί σε περίπτωση 

που απαιτείται να προσδεθούν στον δίσκο του 

ζυγού. 

  

8. Να διαθέτει όλους τους απαραίτητους 

αυτοματισμούς και συστήματα ασφάλειας για 

προστασία του χρήστη και του αιμοδότη από 

περίπτωση λάθους ή λάθος χειρισμό. 

  

9. Να έχει αυτόματη ρύθμιση ακριβείας ώστε να 

γίνεται ακριβής ζύγιση της ποσότητας αίματος που 

λαμβάνεται κατά την αιμοληψία. Να έχει ακρίβεια 

ζύγισης +/- 3 gr στα 500 gr βάρους (+/- 3%). 

  

10. Η σχεδίαση της συσκευής να επιτρέπει την 

χρησιμοποίησή της είτε από δεξιά είτε από αριστερά 

της πολυθρόνας αιμοληψίας χωρίς προβλήματα. 

  

11. Να έχει μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη αφής γραφικών 

με συνεχή ένδειξη της συλλεγόμενης ποσότητας 

αίματος σε ml, της ώρας, της ημερομηνίας, την 

κατάσταση της μπαταρίας και την χρονική διάρκεια 
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της αιμοληψίας. Επίσης να αναγράφεται ο 

εκτιμώμενος χρόνος που απομένει για την 

ολοκλήρωση της λήψης. Να προκαθορίζει τον όγκο 

του προς λήψη αίματος μεταξύ 0 και 650 ml. 

12. Να διαθέτει διακόπτη ροής ικανό να ενεργοποιείται 

αυτόματα ή από τον χειριστή. Ο διακόπτης ροής να 

έχει 3 καταστάσεις : ανοικτός – κλειστός – 

κλειδωμένος που να επιλέγονται ανα πάσα στιγμή 

από το χρήστη. 

  

13. Να διακόπτει αυτόματα την αιμοληψία όταν 

συμπληρωθεί η προκαθορισμένη ποσότητα αίματος. 

Να διαθέτει κεραία με χειριστήριο και φωτεινή 

ένδειξη. Να διαθέτει επίσης εξωτερικό χειριστήριο 

ενσύρματο. 

  

14. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς για τη 

λήψη (χαμηλή ροή, υψηλή ροή, τέλος λήψης, τέλος 

προκαθορισμένου χρόνου λήψης) και συστήματος 

(χαμηλή μπαταρία, πρόβλημα μπαταρίας, πρόβλημα 

ανακίνησης, πολύ φορτωμένος δίσκος, έλλειψη 

σωλήνωσης στο ρυθμιστή ροής, κλπ). Ανάλογα με το 

είδος του προβλήματος να χρωματίζεται και η κεραία 

του συστήματος. 

  

15. Να διαθέτει την δυνατότητα αποθήκευσης στην 

μνήμη τους προκαθορισμένους όγκους αίματος. Να 

έχει 4 θέσεις για τους προκαθορισμένους όγκους οι 

οποίοι να επιλέγονται με ένα πλήκτρο. 

  

16. Να παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης της 

ακρίβειας μέτρησης με την χρήση μόνο ενός απλού 

πρότυπου βάρους. 

  

17. Πριν την έναρξη της αιμοληψίας να υπολογίζει 

αυτόματα το απόβαρο και να δείχνει στην ψηφιακή 

οθόνη το μικτό βάρος (ασκός-αντιπηκτικό-αίμα). 
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18. Όλα τα δεδομένα της λήψης να αποθηκεύονται στη 

μνήμη του μηχανήματος. Η μνήμη να είναι 

συνδεσμολογίας usb για να μπορεί να μεταφέρεται 

άνετα σε υπολογιστή για επεξεργασία των 

δεδομένων 

  

19. Να υπάρχει αυτοδιαγνωστικό πρόγραμμα βλαβών 

και λαθών. 
  

20. Να διαθέτει barcode reader, ενώ να μπορεί να 

συνδεθεί με υπολογιστή μέσω Ethernet ή wifi. 
  

21. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 

τουλάχιστον για δύο (2) έτη και παροχή 

ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια.  

  

22. Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης 

–επισκευής (service manual) στην Ελληνική γλώσσα, 

οι οποίες να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο 

και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή.  

  

23. Οι προσφέροντες θα πρέπει με την προσφορά τους 

να καταθέσουν έντυπο (prospectus) στο οποίο να 

απεικονίζονται σε σχεδιάγραμμα ή σχέδιο τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της συσκευής, για να πιστοποιείται η 

ταυτότητα του προσφερόμενου είδους.  

  

24. Οι προσφέροντες θα πρέπει να αναφέρουν τον τύπο 

της συσκευής, το εργοστάσιο κατασκευής, την χώρα 

προέλευσης, το έτος κατασκευής και το έτος της 

πρώτης κυκλοφορίας του μοντέλου το οποίο να 

αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του εργοστασίου).  

  

25. Οι προσφέροντες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να 

εκπαιδεύσουν το προσωπικό της αιμοδοσίας και το 

τεχνικό προσωπικό του νοσοκομείου στον χώρο 

εγκατάστασης της συσκευής.   
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26. Θα πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση με την ΥΑ 

Ε3/833/99 όπως τροποποιήθηκε (περί συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας) και με όλες 

τις σχετικές Ευρωπαϊκές οδηγίες. Η συσκευή θα 

πρέπει να διαθέτει CE Mark.  

  

27. Οι προσφέροντες θα πρέπει να καταθέσουν 

κατάσταση των υπηρεσιών αιμοδοσίας που 

χρησιμοποιούν την προσφερόμενη συσκευή 
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10. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝIΣΚΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή 

PROSPECTUS 

1. Οι συσκευές χρειάζεται να επιτυγχάνουν σφράγιση 

με RF και να είναι προορισμένες για επιτραπέζια 

χρήση, τόσο σε μονήρη διάταξη,  όσο και σε σύνδεση 

μεταξύ τους, με δυνατότητα σύνδεσης 4 ή 

περισσοτέρων των 4, και με προσαρμόσιμη την 

απόσταση που καθορίζει το μήκος των τμημάτων 

μεταξύ δύο σφραγίσεων.  

  

2. Να αναφερθεί σαφώς από την προσφέρουσα 

εταιρεία ο τύπος του προσφερόμενου μοντέλου και 

ο αριθμός συσκευών του συγκεκριμένου μοντέλου, 

που μπορούν να λειτουργήσουν σε σύνδεση. 

  

3. Να αναφερθεί σαφώς από την προσφέρουσα 

εταιρεία αν η προσφορά τους περιλαμβάνει και 

χειροκίνητη πένσα σε περίπτωση που το 

προσφερόμενο μοντέλο διαθέτει υποδοχή γι΄αυτήν.  

  

4. Οι συσκευές να προέρχονται από έγκυρο 

κατασκευαστικό οίκο. Nα αναφερθεί ποιός είναι ο 

κατασκευαστικός οίκος και πού ευρίσκεται το 

εργοστάσιο κατασκευής. Οι συσκευές να 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις EN 61010-1.  

  

5. Να διαθέτουν πιστοποίηση/σήμανση CE.     

6. Να λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα 190-230 V AC, 

50 Hz 
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7. Να διαθέτουν εργονομικό σχεδιασμό και μικρό 

βάρος. Να αναφερθεί σαφώς το βάρος, οι 

διαστάσεις, η κατανάλωση ρεύματος.  

  

8. Να είναι ανεμπόδιστη η λειτουργία τους σε ευρύ 

φάσμα θερμοκρασίας χώρου (π.χ. 10 °C έως 40 °C) 

και υγρασίας χώρου (π.χ. 10 to 70%).                                

Να αναφερθεί το φάσμα. 

  

9. Να είναι ειδικά σχεδιασμένες για να επιτυγχάνεται 

τμηματοποίηση με ερμητική σφράγιση πλαστικών 

σωληνίσκων που περιέχουν αίμα ή παράγωγα 

αίματος. 

  

10. Να συγκολλούν σωληνίσκους ασκών από PVC. Να 

αναφερθεί αν συγκολλούν και ασκούς από άλλο 

υλικό. 

  

11. Να εξασφαλίζουν τμηματοποίηση με ερμητική 

σφράγιση των τμημάτων πλαστικών σωλήνων όλων 

των τύπων ασκών. Να αναφερθεί το εύρος της 

διαμέτρου σωληνίσκων που μπορούν να 

τμηματοποιήσουν. 

  

12. Να διαθέτουν μηχανισμό αυτόματης προσαρμογής 

ανάλογα με την διάμετρο του πλαστικού 

σωληνίσκου.  

  

13. Να επιτυγχάνεται η συγκόλληση με RF, χωρίς ποτέ να 

εμφανίζεται υπερθέρμανση, ούτε να υπάρχει 

κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Να αναφερθεί ο βαθμός 

προστασίας (class, type) 

  

14. Να διασφαλίζουν ταχύτατη συγκόλληση. Επιθυμητή 

η επίτευξη συγκόλλησης  σε χρόνο μικρότερο των 3 

δευτερολέπτων. Να αναφερθεί η ταχύτητα 

συγκόλλησης.  

  

15. Η κατασκευή του επιτραπέζιου πεδίου συγκόλλησης 

και τυχόν προστατευτικού καλύμματος να είναι 

εργονομική και να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό. 
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16. Να φέρουν ανθεκτική λαβή και/ή σάκο μεταφοράς, 

για εύκολη μεταφορά. 
  

17. Επιθυμητό να υπάρχουν ψηφιακές ενδείξεις για την 

«κατάσταση» (συσκευή ‘’έτοιμη’’, χαμηλή μπαταρία 

κ.λπ.) 

  

18. Να μην υπάρχει εξωτερικό καλώδιο RF (στις 

συσκευές σταθερού πεδίου που δεν διαθέτουν 

υποδοχή για χειροκίνητη πένσα).  

  

19. Να παρασχεθούν αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν 

προκαλείται αιμόλυση του περιεχομένου των 

σωληνίσκων από την τμηματοποίηση/σφράγιση. 

  

20. Η προσφορά χρειάζεται να περιλαμβάνει για κάθε 

συσκευή και όλα τα συμπαρομαρτούντα (μονάδα 

ηλεκτρικής ισχύος, μονάδα παραγωγής RF, monitor 

με μικροεπεξεργαστή, σάκο μεταφοράς κ.λπ.). 

Να αναφέρεται σαφώς από την προσφέρουσα 

εταιρεία, τι ακριβώς περιλαμβάνει η προσφορά. 

  

21. Να αναφερθεί ο χρόνος εγγύησης. Επιθυμητός, όχι 

μικρότερος των δύο ετών. 
  

22. Η προσφέρουσα εταιρεία χρειάζεται να καταθέσει 

πιστοποιητικό στο οποίο να φαίνεται ότι έχει οριστεί 

νόμιμος εκπρόσωπος του οίκου κατασκευής (με 

χρονική ισχύ που καλύπτει την περίοδο κατάθεσης 

της προσφοράς και τον χρόνο εγγύησης). 

  

23. Η προσφέρουσα εταιρεία χρειάζεται να δηλώσει αν 

μπορεί να κάνει επίδειξη της προσφερόμενης 

συσκευής προ της αξιολόγησης. 

  

24. Η προσφέρουσα εταιρεία χρειάζεται να δεσμεύεται 
για την εξασφάλιση ανταλλακτικών και service ε πί 
εύλογο χρονικό διάστημα 
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11. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή 

PROSPECTUS 

1.  Η απόψυξη και η θέρμανση να γίνεται σε ξηρό 

περιβάλλον. Να μην απαιτείται για τη λειτουργία της 

συσκευής νερό ή άλλου είδους θερμαντικό υγρό. 

  

2.  Να έχει χωρητικότητα από 3-6 μονάδες πλάσματος.   

3.  Να είναι κατασκευασμένος από υλικά υψηλής 

ποιότητας. 
  

4.  Να είναι εύκολος στη χρήση και στην συντήρηση   

5.  Η μεταφορά της θερμότητας στον ασκό να γίνεται 

μέσω θερμαινόμενης πλάκας και ανακυκλούμενου 

θερμού αέρα. 

  

6.  Να γίνεται αυτόματη ανίχνευση και ένδειξη της 

θερμοκρασίας του προς απόψυξη πλάσματος μέσω 

υπέρυθρου αισθητήρα. 

  

7.  Αυτόματη επιλογή προγράμματος απόψυξης και 

θέρμανσης όπως και η ανίχνευση του απαιτούμενου 

χρόνου. 

  

8.  Να διαθέτει ηχητικό σήμα όταν οι μονάδες φτάσουν 

τους 37Ο C 
  

9.  Να υπάρχει ένδειξη (ηχητική και οπτική) για την 

απουσία κρυστάλλων πάγου, για το πέρας της 

απόψυξης και για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει. 

  

10.  Να υπάρχει άμεση πρόσβαση ανά πάσα στιγμή χωρίς 

καμία διαδικασία στο προς απόψυξη υλικό. 
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11.  Να προσαρμόζεται αυτόματα ο χρόνος που 

απαιτείται για την απόψυξη ανάλογα με τον όγκο και 

την αρχική θερμοκρασία του ασκού. 

  

12.  Το υγρό στοιχείο που περιβάλει τον ασκό μετά την 

ψύξη υπό μορφή πάγου, να εξατμίζεται. 
  

13.  Να είναι πλήρως αποσυναρμολογήσιμη συσκευή.   

14.  Να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της 

χωρητικότητας σε 6 μονάδες με έξτρα διπλή βάση 
  

15.  Να διαθέτει ειδικό δίσκο από ανοξείδωτο ατσάλι για 

τη συλλογή και απόρριψη του περιεχομένου του 

ασκού σε πιθανή διαρροή. 

  

16.  Να μην απαιτούνται αναλώσιμα υλικά.   

17.  Να έχει μικρό όγκο και βάρος (<15Kg)   

18.  Να διαθέτει CE mark σύμφωνο με την οδηγία 93/42 
της ΕΕ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων ενώ ο 
κατασκευαστής οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά 
ISO 9001 & 13485 
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12. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή 

PROSPECTUS 

1.  Το όργανο πρέπει να μπορεί να πραγματοποιεί 

μετρήσεις σε ακτινογραφικά και ακτινοσκοπικά 

μηχανήματα καθώς και σε μαστογράφους. Να 

υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισής του 

ώστε να πραγματοποιεί μετρήσεις και σε αξονικούς 

τομογράφους. 

  

 Ανιχνευτής   

2.  Θα πρέπει να μπορούν να μετρηθούν: 

o Κιλοβόλτ. Εύρος μετρήσεων στα 

ακτινογραφικά/ακτινοσκοπικά: 40 – 130 kV. Εύρος 

μετρήσεων σε μαστογράφο: 20 – 45 kV. Ακρίβεια 

μετρήσεων 2% 

o Χρόνος. Εύρος μετρήσεων: 10 ms – 1000 s. 

Ακρίβεια μετρήσεων 2% 

o Φίλτρο HVL. Εύρος μετρήσεων στα 

ακτινογραφικά/ακτινοσκοπικά: 1 – 10 mm Al. Εύρος 

μετρήσεων σε μαστογράφο: 0.2 – 4 mmAl 

o Ολικό φίλτρο 

o Δόση. Εύρος μετρήσεων: 10 nGy – 1000 Gy. 

Ακρίβεια μετρήσεων 5% 

o Ρυθμός δόσης. Εύρος μετρήσεων: 10 nGy/s – 

100 mGy/s 

o Δόση ανά παλμό. Εύρος μετρήσεων: 10 

nGy/pulse – 100 mGy/pulse 

o Συνολικός αριθμός παλμών 
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3.  Οι μετρήσεις θα πρέπει να μπορούν να 

πραγματοποιηθούν για όλους τους συνήθεις 

συνδυασμούς ανόδου/φίλτρου (W/Al, W/Cu για 

ακτινογραφικά/ ακτινοσκοπικά, W/Ag, Mo/Mo, 

Mo/Rh, Mo/Al για μαστογράφο τουλάχιστον). Να 

δοθεί λίστα των συνδυασμών που μπορούν να 

μετρηθούν, η οποία θα αξιολογηθεί. 

  

4.  Οι μετρήσεις ρυθμού δόσης στην είσοδο του 

ενισχυτή εικόνας των ακτινοσκοπικών συστημάτων 

πρέπει να γίνονται με κατάλληλο ανιχνευτή (εφόσον 

ο ανιχνευτής γενικής χρήσης δεν είναι κατάλληλος) 

που δεν διαταράσσει τα AEC στοιχεία έκθεσης. Να 

δοθούν λεπτομέρειες προς αξιολόγηση. 

  

5.  Ο/Οι ανιχνευτές δεν πρέπει να έχουν ενεργειακή 

εξάρτηση. 
  

 Κεντρική μονάδα   

6.  Το σύστημα θα πρέπει να έχει τη λειτουργία auto 

reset μετά από κάθε μέτρηση. 
  

7.  Θα εκτιμηθεί θετικά εάν υπάρχει η ένδειξη 

επιβεβαίωσης ορθής ακτινοβόλησης του ανιχνευτή. 
  

8.  Να δοθούν προς αξιολόγηση στοιχεία για την 

ευαισθησία του οργάνου. 
  

9.  Θα πρέπει να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες 

μπαταρίες και με καλώδιο σύνδεσης παροχής. Να 

δοθούν προς αξιολόγηση οι ώρες αυτονομίας των 

μπαταριών. Να συνοδεύεται από φορτιστή 

μπαταριών, εάν απαιτείται. 

  

10.  Να διαθέτει κατάλληλη θύρα για σύνδεση άλλων 

ανιχνευτών. Να δοθεί λίστα με τους επιπλέον 

ανιχνευτές που μπορούν να συνδεθούν, η οποία θα 

αξιολογηθεί. 
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11.  Το βάρος να είναι μικρότερο του ενός (1) κιλού   

 Μονάδα παρουσίασης, ανάλυσης & 

αποθήκευσης 
  

12.  Η παρουσίαση των μετρήσεων να γίνεται σε 

ανεξάρτητο φορητό υπολογιστικό σύστημα τύπου 

tablet/laptop. Ο φορητός υπολογιστής θα πρέπει να 

είναι σύγχρονος, ελαφρύς (βάρος περίπου ή 

μικρότερο του ενός (1) κιλού) και να λειτουργεί με 

επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και με καλώδιο 

σύνδεσης παροχής. Να συνοδεύεται από φορτιστή 

μπαταριών, εάν απαιτείται. 

  

13.  Θα πρέπει να συνοδεύεται από λογισμικό για την 

ανάλυση, παρουσίαση και αποθήκευση των 

μετρήσεων. Να δοθούν η δυνατότητα αναβάθμισης 

του, η οποία θα αξιολογηθεί. 

  

 Γενικά   

14.  Το σύστημα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα 

απαραίτητα για τη λειτουργία του εξαρτήματα. 
  

15.  Να περιέχεται βαλίτσα μεταφοράς όλου του 

εξοπλισμού. 
  

16.  Το προσφερόμενο είδος να διαθέτει CE mark και να 

πληροί τα σχετικά διεθνή standards (IEC 61674, IEC 

61676 κ.λπ.) 

  

17.  Το σύστημα πρέπει να είναι βαθμονομημένο για 

όλες τις ενέργειες και συνδυασμούς φίλτρων σε 

πιστοποιημένο εργαστήριο βαθμονόμησης με 

ημερομηνία έκδοσης του/των πιστοποιητικών 

βαθμονόμησης μικρότερη του ενός (1) έτους από την 

ημερομηνία παράδοσης του μηχανήματος στο 

Νοσοκομείο. 
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18.  Η προμηθεύτρια εταιρία θα αναλάβει την 

εγκατάσταση του λογισμικού και την εκπαίδευση 

των ακτινοφυσικών του Τμήματος Ιατρικής Φυσικής. 
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13. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HD & 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ  

 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή 

PROSPECTUS 

1.  Η ενδοσκοπική κάμερα να είναι νέας τεχνολογίας 

ανάλυσης High Definition και να διαθέτει τις 

παρακάτω λειτουργίες και τεχνικά χαρακτηριστικά 

  

2.  Ανάλυση High Definition 1920 x 1080i    

3.  Υψηλή ευαισθησία φωτισμού 2lux ώστε να αποδίδει 

ιδανικά ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού 

όπως αιμορραγία. 

  

4.  Να διαθέτει ψηφιακή επεξεργασίας εικόνας.   

5.  Να παρέχει υψηλής πιστότητας αναπαραγωγή 

χρωμάτων. 
  

6.  Να διαθέτει λειτουργία ρύθμισης του λευκού με 

μνήμη (white balance) 
  

7.  Να διαθέτει αυτόματο έλεγχο του διαφράγματος 
(automatic shutter control) για αυτόματη ρύθμιση 
της φωτεινότητας (brightness control) ανεξάρτητα 
από την πηγή ψυχρού φωτισμού που 
χρησιμοποιείται 

  

8.  Να διαθέτει ρύθμιση της αντίθεσης σε διάφορα 

επίπεδα (contrast enhancement) για καλύτερη 

απεικόνιση. 

  

9.  Να διαθέτει φίλτρο anti-moiré ώστε να αποφεύγεται 

το φαινόμενο της ίριδος όταν χρησιμοποιούνται 

εύκαμπτα είτε άκαμπτα ινοπτικά ενδοσκόπια. 

  



 

Σελίδα 138 

10.  Να διαθέτει ρυθμιζόμενο παράθυρο (measuring 

window) της ενδοσκοπικής εικόνας για καλύτερο 

έλεγχο του φωτισμού. 

  

11.  Να διαθέτει έξοδο USB για αποθήκευση εικόνων και 

video σε υψηλή ανάλυση (MPEG-4) σε οποιοδήποτε 

μέσο αποθήκευσης USB  

  

12.  Να διαθέτει εξόδους HDMI για μεταφορά σήματος 

εικόνας υψηλής ανάλυσης ως 1080i και SDI, BNC και 

S-Video για μεταφορά standard σήματος.  

  

13.  Η κεφαλή της κάμερας να ενσωματώνει αισθητήρα 

τεχνολογίας CCD και να μπορεί να απολυμανθεί με 

εμβάπτιση σε απολυμαντικά υγρά, σε κλίβανο 

αερίου αλλά και με μεθόδους STERIS και STERRAD 

NX. 

  

14.  Η κεφαλή να είναι εργονομικά σχεδιασμένη και 

ελαφριά, κάτω από 70gr, ώστε να είναι εύκολη στον 

χειρισμό της και να μην επιβαρύνει τον χρήστη.  

  

15.  Επιπλέον η κεφαλή να διαθέτει δύο κομβία για 

έλεγχο περιφερειακών συσκευών όπως printer, 

συσκευές καταγραφής κλπ.   

  

16.  Ο επεξεργαστής να διαθέτει κομβία αφής για εύκολο 

και σωστό καθαρισμό.  
  

17.  Η κάμερα να συνοδεύεται από ουρολογικό φακό 

περιστρεφόμενο  κατάλληλο για ουρολογικές 

επεμβάσεις. 
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14. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΠΟΤΡΙΓΩΣΗΣ ΜΕ 4 ΞΕΣΤΡΑ 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή 

PROSPECTUS 

1.  Χειρολαβή συσκευής αποτρύγωσης EMS Grey 

(τεμάχιο ένα) 
  

2.  Ξέστρα EMS A΄ (τεμάχια δύο) με κλειδάκι   

3.  Ξέστρο EMS P (τεμάχιο ένα) με κλειδάκι   

4.  Ξέστρο ΕΜS PS (τεμάχιο ένα) με κλειδάκι   

5.  Τα παραπάνω αποτελούν εξαρτήματα υπάρχουσας 

συσκευής αποτρύγωσης υπερήχων τύπου EMS mini 

Piezon 
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15. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή 

PROSPECTUS 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

1.  Πλήρως αυτοματοποιημένες λειτουργίες, με 

ψηφιακή οθόνη και προεπιλεγμένα μενού 
  

2.  Ενδείκνυται για χρήση με όλες τις συμβατικές 

μεθόδους αποστείρωσης (ατμού, plasma H2O, ETO 

κλπ), με εύρος θερμοκρασίας 80-220οC 

  

3.  Συνεχόμενη ροή συγκόλλησης με ταχύτητα  10 

μέτρων ανά λεπτό 
  

4.  Ενσωματωμένος μικροεπεξεργαστής για συνεχή 

έλεγχο θερμοκρασίας και εκτύπωσης 
  

5.  Προεπιλεγμένο μενού εργασιών   

6.  Προγραμματισμός σε διάφορες γλώσσες    

7.  Επαναπρογραμματιζόμενος μετρητής    

8.  Μετρητής χρόνου χρησιμοποίησης   

9.  Προγραμματισμός λειτουργίας ώρας και 

ημερομηνίας 
  

10.  Συγκράτηση μνήμης δεδομένων ακόμα και αν το 

μηχάνημα είναι κλειστό (εκτός λειτουργίας) 
  

11.  Απλή εισαγωγή και τροποποίηση δεδομένων    

12.  Επαγγελματική, στιβαρή κατασκευή για συνεχή 

χρήση χωρίς βλάβες 
  

13.  Κατασκευασμένο από χρωμιομένο ατσάλι υψηλής 

αντοχής, με αντιδιαβρωτικές ικανότητες, ειδικά 

επεξεργασμένο για τον εύκολο καθαρισμό του 

μηχανήματος 
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 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ   

14.  Ενσωματωμένος εκτυπωτής για εκτύπωση 

ημερομηνίας αποστείρωσης και ημερομηνίας 

χρησιμοποίησης αποστειρωμένου υλικού 

  

15.  Εκτύπωση παρτίδας   

16.  Εκτύπωση χρήστη (όνομα ή κωδικού αριθμού)   

17.  Μνήμη κειμένου   

18.  Εκτύπωση συμβόλων σύμφωνα με Διεθνή στάνταρ 

ΕΝ 980 
  

19.  Δυνατότητα εκτύπωσης συμβόλου CE MARK καθώς 

και κειμένου 
  

20.  Ρύθμιση απόστασης πεδίου/περιθωρίου εκτύπωσης  

σε mm (margin) με άπειρες επιλογές 
  

21.  Περιθώριο ασφαλείας συγκόλλησης από 5 έως 

30mm με άπειρες διαβαθμίσεις 
  

22.  Επιλογή εκτύπωσης με περιστροφή 180ο (εκτύπωση 

προς τα πάνω ή προς τα κάτω) 
  

23.  Επιλογή γραμματοσειράς και απόστασης κενών 

μεταξύ λέξεων 
  

24.  Εύκολη αντικατάσταση μελανοταινίας με πλήρη 

πρόσβαση στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος 
  

25.  Πλήρης απομόνωση του εκτυπωτή μέσω επιλογής 

μενού για μη εκτύπωση/χρήση 
  

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΗΣ – ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ   

26.  Ρυθμιζόμενη απόσταση συγκόλλησης, από 5 έως 

30mm 
  

27.  Αυτόματος ελέγχος θερμοκρασίας ΟΝ/OFF   

 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ   

28.  Έλεγχος θερμοκρασίας συγκόλλησης μέσω 

μικροεπεξεργαστή από 80ο έως 200ο, με πολλές 

ρυθμίσεις 

  

29.  Ψηφιακή ένδειξη  θερμοκρασίας   
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30.  Ακρίβεια θερμοκρασίας με απόκλιση <+_2%   

31.  Αυτόματη απενεργοποίηση μοτέρ σε περίπτωση που 

η θερμοκρασία παρουσιάσει απόκλιση 5οC από την 

τιμή της επιλεγμένης θερμοκρασίας 

  

32.  Διακόπτης ασφαλείας θερμότητας   

 ΑΣΦΑΛΕΙΑ   

33.  Κατασκευή και σχεδιασμός μηχανήματος σύμφωνα 

με τα Διεθνή Ιατρικά στάνταρ κατά DIN, ISO, VDE , CE 

MARK το οποίο εσωκλείεται 

  

 ΕΓΓΥΗΣΗ   

34.  Εγγύηση κατασκευαστή δύο (2) ετών     
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16. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ 
ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή 

PROSPECTUS 

1.  Να διαθέτει υψηλής ποιότητας οπτικές ίνες και 

φακούς 
  

2.  Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικά μηχανικά 

συστατικά για μεγάλη  αντοχή στη χρήση 
  

3.  Να έχει μήκος εργασίας από 30 cm έως 34 cm   

4.  Να έχει εξωτερική διάμετρο από 3,2 mm έως 3,5 mm   

5.  Να έχει αντικειμενικό φακό 0Ο και εύρος γωνίας 

οράσεως τουλάχιστον 70Ο 
  

6.  Να αναφερθούν οι γωνιώσεις του άκρου προς 

αξιολόγηση 
  

7.  Να κλιβανίζεται και να εμβαπτίζεται πλήρως σε 

απολυμαντικά υγρά 
  

8.  Να συνοδεύεται από τσάντα μεταφοράς και 

κατάλληλο δοχείο εμβάπτισης 
  

9.  Να έχει αυλό εργασίας   
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17. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή 

PROSPECTUS 

1.  Το πλυντήριο να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με 

τις διεθνείς προδιαγραφές (EN ISO 15883) και να 

φέρει σήμανση CE.  

  

2.  Να είναι κατάλληλο για πλύση, απολύμανση και 

στέγνωμα ιατρικού εξοπλισμού (όπως 

μικροχειρουργικής, αναισθησιολογίας, υποδημάτων 

κ.τ.λ.).  

  

3.  Να συνοδεύεται απαραίτητα με σύστημα φόρτωσης 

αποτελούμενο από: 
  

4.   κατάλληλο φορέα φόρτωσης χειρουργικών 

εργαλείων 5 επιπέδων για δέκα (10) 

τουλάχιστον δίσκους κατά DIN. Τουλάχιστον 

3 επίπεδα (σχάρες) του φορέα να είναι 

προσθαφαιρούμενα για τη φόρτωση 

ογκωδέστερων αντικειμένων. 

  

5.   δύο (2) εξωτερικά τροχήλατα (ένα για 

φόρτωση και ένα για  εκφόρτωση). 
  

6.  Η χωρητικότητα του θαλάμου πλύσης να είναι 250 lt 

περίπου, ενώ οι εξωτερικές του διαστάσεις να 

αναφερθούν  προς αξιολόγηση.  

  

7.  Να αναφερθούν αναλυτικά τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά παροχών για την πλήρη λειτουργία 

του. 

  

8.  Το πλυντήριο να είναι κατασκευασμένο εξωτερικά 

από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. 
  

9.  Εσωτερικά να είναι κατασκευασμένο από 

ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L, ανθεκτικό σε υψηλές 
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θερμοκρασίες, χημικά, αλκαλικά και όξινα υγρά. 

10.  Να διαθέτει μια ή δυο θύρες αυτόματης λειτουργίας, 

συρόμενες (ολισθαίνουσες καθέτως), με αυτόματο 

μηχανισμό κλειδώματος κατά τη διάρκεια των 

κύκλων πλύσης. Οι θύρες να είναι από ενισχυμένο 

γυαλί και να επιτρέπουν την πλήρη επίβλεψη του 

κύκλου.  Να φέρει μηχανισμό ασφαλείας που δεν θα 

επιτρέπει στην πόρτα να ανοίγει κατά τη διάρκεια 

του προγράμματος, την έναρξη του κύκλου όταν η 

πόρτα δεν είναι σωστά κλεισμένη, το ταυτόχρονο 

άνοιγμα και των δύο θυρών για τον πλήρη 

διαχωρισμό καθαρής – ακάθαρτης ζώνης.  

  

11.  Η διαδικασία πλύσης – απολύμανσης – στεγνώματος 

να εκτελείται αυτόματα μέσω ενσωματωμένου 

μικροεπεξεργαστή με δυνατότητα σύνδεσης σε 

εκτυπωτή μέσω σειριακής εξόδου RS232 για 

τεκμηρίωση – αρχειοθέτηση.  

  

12.  Να διαθέτει πίνακα ελέγχου με πλήκτρα αφής, 

ενδεικτικές λυχνίες LED και ψηφιακή οθόνη υγρών 

κρυστάλλων LCD, στην οποία παρουσιάζεται κάθε 

είδους πληροφορία, όπως το ενεργοποιούμενο 

πρόγραμμα, οι παράμετροι καθώς και μηνύματα 

κατάστασης και βλαβών.  

  

13.  Να παρέχει τη δυνατότητα απομνημόνευσης 

προγραμμάτων πλύσης για διάφορες ανάγκες. Δέκα 

(10) προγράμματα τουλάχιστον να είναι 

προεγκατεστημένα ενώ να παρέχεται μέσω κωδικού 

η δυνατότητα τροποποίησης και προσαρμογής των 

παραμέτρων τους. Να διαθέτει γρήγορο πρόγραμμα 

με χρόνο πλήρους κύκλου  (πλύση – απολύμανση – 

στέγνωμα) όχι μεγαλύτερο από 40λεπτά.  

  

14.  Να φέρει αντλία κυκλοφορίας νερού ικανής 

δυναμικότητας (περίπου 700 l/min) καθώς και 
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σύστημα στεγνώματος μέσω τουρμπίνας υψηλής 

πίεσης ή άλλου μέσου ικανής δυνατότητας (περίπου  

250 m3/h) στεγνώματος των υλικών, με σύστημα 

φιλτραρίσματος με ρυθμιζόμενο χρόνο και 

θερμοκρασία για το στέγνωμα των υλικών εξωτερικά 

αλλά και εσωτερικά.  

15.  Να διαθέτει σύστημα ψύξης της αποχέτευσης.    

16.  Να διαθέτει τριπλό σύστημα φιλτραρίσματος στο 

υδραυλικό κύκλωμα, προς αποφυγή επιμολύνσεων. 
  

17.  Να διαθέτει δυο (2) αυτόματες δοσομετρικές αντλίες 

για τα απολυμαντικά υγρά. Κάθε δοσομετρική αντλία 

να είναι εξοπλισμένη με ελεγκτή στάθμης του 

δοχείου. Να παρέχεται η δυνατότητα να εξοπλιστεί 

και με τρίτη δοσομετρική αντλία για επιπλέον 

παροχή υγρού (π.χ. λιπαντικού). Να προσφερθεί 

προς επιλογή.  

  

18.  Να διαθέτει κατά προτίμηση ενσωματωμένο 

συμπυκνωτή υδρατμών για την ελαχιστοποίηση της 

παρουσίας ατμού στο χώρο πλύσης.   

  

19.  Να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή.    

20.  Να φέρει θύρα RS 232 για την σύνδεση και 

μεταφορά δεδομένων με Η/Υ. 
  

21.  Να προβλέπεται χώρος για την αποθήκευση των 

απαιτούμενων δοχείων απολυμαντικών.  
  

22.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:   

23.  Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς 

τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες 

παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του 

κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, 

manual κλπ).   

  

24.  Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) 

έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον 

δέκα (10) έτη. (Να κατατεθεί βεβαίωση του 
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εργοστασίου κατασκευής επί ποινή απόρριψης).  

25.  Οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν επί 

ποινή αποκλεισμού  με την προσφορά τους 

βεβαίωση από την οποία θα προκύπτει ότι η 

προσφέρουσα εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη από 

τον κατασκευαστικό οίκο για την παροχή πλήρους 

τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης των  

μηχανημάτων και να καταθέσουν πιστοποιητικά 

εκπαίδευσης που να αποδεικνύουν την τεχνογνωσία 

και εμπειρία της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας για 

την επισκευή και συντήρηση του προσφερόμενου 

εξοπλισμού.  

  

26.  Να αναφερθεί ο χρόνος ανταπόκρισης του τμήματος 

service της προμηθεύτριας εταιρείας (ο οποίος θα 

είναι δεσμευτικός και δεν θα ξεπερνά τις τέσσερις 

ώρες με παρουσία τεχνικού) σε τηλεφωνική ή 

γραπτή κλήση του Νοσοκομείου. Η διάγνωση και 

αποκατάσταση κάθε βλάβης θα πρέπει να 

πραγματοποιείται εντός 24 ωρών σε περίπτωση που 

δεν απαιτούνται ανταλλακτικά ή 3 εργάσιμων 

ημερών σε περίπτωση που απαιτούνται 

ανταλλακτικά. 

  

27.  H προμηθεύτρια εταιρεία να είναι ενταγμένη σε 

σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων 

ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

(ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001 και την Κ.Υ.Α. 

με αριθμό Η.Π. 23615/651/Ε.103. 

  

28.  Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να 

διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 13485 

για εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. 

(Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 
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18. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΧΟΛΕΡΙΘΡΥΝΟΜΕΤΡΟΥ 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή 

PROSPECTUS 

1.  Να μετρά την ολική χολερυθρίνη του αίματος των 

νεογνών από φυγοκεντριμένα τριχοειδή σωληνάρια 
  

2.  Να είναι τελευταίας τεχνολογίας με διπλή μέθοδο 

μέτρησης μήκους κύματος 
  

3.  Να καλιμπράρεται αυτόματα   

4.  Να υποδεικνύει τον σωστό όγκο του δείγματος που 

πρέπει να ελεγχθεί 
  

5.  Να είναι γρήγορο και εύκολο στη χρήση   

6.  Να διαθέτει πηγή φωτός LED έτσι ώστε να μην 

χρειάζεται αντικατάσταση 
  

7.  Να διαθέτει εύρος μέτρησης ολικής χολερυθρίνης 

0,1-35,0 mgr/dl 
  

8.  Να λειτουργεί στα 220 V και να διαθέτει μπαταρία 

ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε διακοπή 

ρεύματος 

  

9.  Να υπάρχουν ανταλλακτικά για τουλάχιστον  μία 

δεκαετία 
  

10.  Να γίνει επίδειξη λειτουργίας στο προσωπικό   

11.  Αν είναι δυνατό να διαθέτει εκτυπωτή για την 

εγγραφή των μετρήσεων 
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19. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή 

PROSPECTUS 

1.  Το υπό προμήθεια είδος θα πρέπει να είναι 

καινούργιο, αμεταχείριστο, άριστης αντοχής και 

κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τελευταίες 

τεχνολογικές εξελίξεις. 

  

2.  Τροχήλατη Αναρρόφηση κατάλληλη για όλες 

ανεξαιρέτως τις χρήσεις στο Χειρουργείο, 

Αναισθησιολογικό, Μαιευτικό, Γυναικολογικό, 

Ιατρεία, Κλινικές κ.λπ. 

  

3.  Να διαθέτει 4 αντιστατικούς τροχούς απλής 

σχεδίασης και κατασκευής για εύκολο καθαρισμό και 

απολύμανση, με σύστημα φρένων σε δύο από 

αυτούς. 

  

4.  Να δέχεται φιάλες –η των 5 λίτρων ή και μεγαλύτερη 

με ογκομετρική διαβάθμιση, άθραυστες και με 

δυνατότητα αποστείρωσης. 

  

5.  Τα καπάκια σωλήνες κ.λπ. της συσκευής να δύναται 

να κλιβανιστούν-αποστειρωθούν. 
  

6.  Να έχει τη δυνατότητα παρατεταμένης λειτουργίας 

χωρίς υπερθερμάνσεις και χωρίς να επηρεάζει με 

παράσιτα τη λειτουργία του λοιπού ιατρικού 

εξοπλισμού. 

  

7.  Να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης και αναλώσιμων 

φιαλών. 
  

8.  Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας υπερπλήρωσης   

9.  Να είναι συμπαγούς κατασκευής και να λειτουργεί 

με ρεύμα πόλης 220V/50Hz, μέσω εύκαμπτου 

τριπολικού καλωδίου, σε απ’ ευθείας σύνδεση με 
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ρευματολήπτη τύπου «σούκο». 

10.  Λοιπά Τεχνικά Χαρακτηριστικά:   

11.   Δυνατότητα κενού -700, -730 mmHg (92-

95% κενό), περίπου, ρυθμιζόμενο 

 

  

12.   Αναρροφητική ικανότητα 40 L/min 

περίπου 

 

  

13.   Αντιβακτηριαδιακά φίλτρα 

 
  

14.   Αντλία χωρίς την ανάγκη αλλαγής λαδιών 

 

  

15.   Αθόρυβη λειτουργία 

 
  

16.  Η συσκευή Αναρρόφησης να συνοδεύεται 

οπωσδήποτε από τα παρακάτω εξαρτήματα: 

 

  

17.   Φιάλες 

 
  

18.   Σωλήνας αναρρόφησης πολλαπλών 

χρήσεων: 1 τεμ 

 

  

19.  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, ποιητικά εγγραφής στα μητρώα της 

Αρμόδιας Αρχής κ.λπ.). Άπαντα τα εν λόγω 

πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως 

επικυρωμένα αντίγραφα. 
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20. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή 

PROSPECTUS 

1.  Ένα πλήρες σύστημα πρέπει: 

Να διαθέτει κάμερα γενικών λήψεων ειδική για 
δερματολογική χρήση με αυτόματη εστίαση και 
ψηφιακό ζουμ και ενσωματωμένο χειριστήριο για τις  
λειτουργίες  της κάμερας. 

  

2.  Η κάμερα να διαθέτει ειδικούς δερματοσκοπικούς 
προσαρμογείς για οπτική μεγέθυνση έως 120 φορές 
τουλάχιστον και δυνατότητα επιλογής πολωμένου 
φωτός ή μη πολωμένου (polarization ή immersion) 
ενσωματωμένο στην κάμερα. 

  

3.  Να διαθέτει δεύτερη κάμερα γενικών λήψεων 
υψηλής ευκρίνειας για ολόσωμη καταγραφή του 
ασθενούς με δυνατότητα ανάλυσης τουλάχιστον 20 
Megapixel. 

  

4.  Να διαθέτει αυτόματο ρομποτικό σύστημα 
μετακίνησης της κάμερας γενικών λήψεων υψηλής 
ευκρίνειας καθοδηγούμενο από το λογισμικό. 

  

5.  TECHNICAL MANUAL, και SERVICE MANUAL.   

6.  Σύστημα Laser για οπτική τοποθέτηση του ασθενή.   

7.  Να διαθέτει Ηλεκτρονικό Υπολογιστή αθόρυβης 
λειτουργίας κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση. 

  

8.  Να διαθέτει τροχήλατο με μέγιστες διαστάσεις 200 
cm x 65 cm x 80 cm. 

  

9.  Να διαθέτει πρόγραμμα αρχειοθέτησης και 
αναζήτησης ασθενών, ανάκλησης των εικόνων με 
δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου αριθμού 
περιστατικών και εικόνων ανά περιστατικό 
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(χωρητικότητα σκληρού δίσκου τουλάχιστον 500 GB). 

10.  Να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα ανάλυσης σπίλων με 
εφαρμογή των καθιερωμένων κριτηρίων 3 Point, 7 
Point Checklist και το πρόγραμμα ανάλυσης να δίνει 
πληροφορίες για τις διαστάσεις και τη μορφολογία 
του σπίλου. Η δυνατότητα για ύπαρξη λογισμικού 
«Δεύτερης Γνώμης» θα συνεκτιμηθεί. 

  

11.  Να διαθέτει λογισμικό καταγραφής σπίλων ανά 
ασθενή και ανά περιοχή σώματος ασθενή. 

  

12.  Να διαθέτει λογισμικό σύγκρισης σπίλων ανά 
ημερομηνία (compare). 

  

13.  Να διαθέτει λογισμικό αυτόματης χαρτογράφησης 
και εντοπισμού σπίλων για εύκολη και γρήγορη 
παρακολούθηση (follow up) που θα επιδεικνύει 
αλλαγές στο χρώμα ή το μέγεθος των σπίλων και 
καινούριους σπίλους. 

  

14.  Να διαθέτει λογισμικό για εξαγωγή σε ηλεκτρονική 
μορφή της εξέτασης του ασθενούς. 

  

15.  Να διαθέτει λογισμικό παρακολούθησης του 
τριχωτού της κεφαλής που να περιλαμβάνει 
αυτόματη καταμέτρηση των αριθμών τριχών, 
πυκνότητας τριχών, ποσοστό αναγενών και 
τελογενών τριχών, διάκριση τερματικών και χνοώδων 
τριχών, καταμέτρηση θυλάκων και αριθμό τριχών 
ανά θύλακα στην περιοχή εκτίμησης (evaluation 
area) του τριχωτού. 

  

16.  Η δυνατότητα εγκατάστασης λογισμικού αυτόματης 
εξαγωγής του PASI score (psoriasis area and severity 
index) για ασθενείς με  ψωρίαση και των κλινικών 
παραμέτρων της νόσου θα συνεκτιμηθεί. 

  

17.  Να διαθέτει τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση καλής 
λειτουργίας και επάρκεια ανταλλακτικών για 10, 
τουλάχιστον, χρόνια. 

  

18.  Να διαθέτει CE mark. Η κατασκευάστρια εταιρεία να 
διαθέτει ISO 13485 και η προμηθεύτρια εταιρία να 
διαθέτει ISO 13485, ISO 9001 και ΔΥ8/1348/04. 

  

19.  Με την παράδοση το μηχάνημα θα πρέπει να   
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συνοδεύεται με OPERATORS MANUAL, στην Ελληνική 
γλώσσα, 

20.  Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
εκπαιδεύσει το προσωπικό του Νοσοκομείου στην 
χρήση του μηχανήματος καθώς και την εκπαίδευση 
τεχνικού στην επισκευή του. 
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21. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή 

PROSPECTUS 

1.  Εργαστηριακό μικροσκόπιο με σώμα βαριάς 

κατασκευής, με ενσωματωμένη χειρολαβή για την 

εύκολη μετακίνησή του, οπτικό σύστημα  

διορθωμένο στο άπειρο, εργονομικά σχεδιασμένο 

και μελετημένο με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: 

-Διοφθάλμια κεφαλή με γωνία παρατήρησης 300, 

ρυθμιζόμενο ύψος και ελεγχόμενη διακορική 

απόσταση.  

  

2.  - Ζεύγος προσοφθαλμίων φακών 10Χ/22 

(ρυθμιζόμενοι χωριστά) 
  

3.  - Διπλή σταυροτράπεζα με εύρος σάρωσης 

τουλάχιστον 50Χ75 mm, ταυτόχρονη σάρωση 

δύο (2) πλακιδίων, προστατευτική επίστρωση και  

μηχανισμό αυτόματης ταχείας επαναφοράς της 

στο σημείο εστιασμού.  

  

4.  - Εστίαση με αδρό και μικρομετρικό κοχλία 

ακρίβειας 2μm.  
  

5.  - Στην βάση να υπάρχει το φωτιστικό σύστημα, ο 

ρυθμιστής έντασης φωτισμού και το μπλε 

φίλτρο. Η λυχνία να είναι μόνιμα επικεντρωμένη 

τύπου LED, με διάρκεια ζωής >50000 ώρες. 

  

6.  - Φακοί αντικειμενικοί επίπεδοι (PLAN) με πλήρη 

χρωματική διόρθωση, υψηλή διακριτική 

ικανότητα, φωτεινότητα, ευκρίνεια, με οπτικό 

σύστημα διορθωμένο στο άπειρο, και μεγάλη 

απόσταση εργασίας: 4x,10x & 40x. 
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7.  - Το μικροσκόπιο να δέχεται  εξαρτήματα που θα 

το καθιστούν ικανό για πολλαπλές χρήσεις όπως 

φθορισμός, συμπαρατήρηση, σύστημα πόλωσης, 

φωτογραφική εξάρτηση και αντίθεση φάσης. 

Επίσης να  είναι εφοδιασμένο με  σήμα CE και να 

υπάρχει ποιοτική  πιστοποίηση κατά ISO.  
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22. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή 

PROSPECTUS 

1.  Εργαστηριακό μικροσκόπιο με σώμα βαριάς 

κατασκευής, εργονομικά σχεδιασμένο και 

μελετημένο με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά : 

 

 

  

2.  - Εργονομική τριοπτική κεφαλή  ρυθμιζόμενης 

γωνίας παρατήρησης από 100 έως 300, ρύθμιση 

της διακορικής απόστασης, εκτεινόμενο μήκος 

έως 40mm, πλευρική θύρα με ανεξάρτητη 

ρύθμιση εστιασμού και επικέντρωσης και 

ελίκωση C-MOUNT. 

  

3.  - Εξαθέσιο φορέα αντικειμενικών φακών.  

 

  

4.  - Διπλή σταυροτράπεζα  με ανθεκτική 

προστατευτική επίστρωση, σάρωση με 

μηχανισμό μεταβλητού ύψους κατά 20mm 

τουλάχιστον και μεταβλητής ρύθμισης βαθμού 

σκληρότητας (τοποθετημένος χαμηλά στην βάση 

ώστε να μην αιωρείται το χέρι του χρήστη), 

αυτόματο σύστημα επανεστίασης και με εύρος 

σάρωσης τουλάχιστον 54x78mm ώστε να 

σαρώνονται ταυτόχρονα δύο πλακίδια. 

  

5.  - Εστίαση με αδρό και μικρομετρικό κοχλία 

ακρίβειας 1μm.  
  

6.  - Πυκνωτής κατάλληλος για παρατήρηση σε 

φωτεινό πεδίο, με κινητό πρόσθιο, κατάλληλος 

για αντικειμενικούς φακούς 1-100Χ και με εύρος  
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εστίασης 27mm. 

7.  - Ενσωματωμένο φωτιστικό σύστημα υψηλής 

απόδοσης το οποίο να αποτελείται από 

κατοπτρική συστοιχία LED ψυχρού φωτισμού, με 

πλήρη εξισορρόπηση του λευκού, τοποθετημένο 

εξωτερικά του κορμού,  ηλεκτρονικά ελεγχόμενο 

και ρυθμιζόμενο και διέλευση της φωτεινής 

δέσμης με την τεχνική Koehler. 

  

8.  - Ζεύγος προσοφθαλμίων 10Χ/25 (ρυθμιζόμενοι 

χωριστά). Να συνοδεύεται από πρόσθετο 

προσοφθάμιο φακό, ο οποίος να εμπεριέχει 

μικρομετρική κλίμακα για την πραγματοποίηση 

μικρομετρικών μετρήσεων των 

παρασκευασμάτων.  

  

9.  - Φακοί αντικειμενικοί επίπεδοι (PLAN) με πλήρη 

χρωματική διόρθωση, υψηλή διακριτική 

ικανότητα, φωτεινότητα, ευκρίνεια, με οπτικό 

σύστημα διορθωμένο στο άπειρο,   κατάλληλοι  

για παρατήρηση σε φωτεινό πεδίο : 2x, 4x, 10x, 

20x, 40x  και  60x. 

  

10.  - Σε κάθε αντικειμενικό φακό να αναγράφονται τα 

πλήρη στοιχεία του, δηλ η μεγέθυνση,  το 

αριθμητικό άνοιγμα (Ν.Α.) και η απόσταση  

εργασίας (wd). 

  

11.  - Να συνοδεύεται από Γέφυρα Συμπαρατήρησης 

για έναν επιπλέον συμπαρατηρητή, με 

διοφθάλμια κεφαλή που θα έχει τα ίδια τεχνικά 

χαρακτηριστικά με αυτήν του βασικού οργάνου, 

θα βρίσκεται σε πλευρική θέση του κυρίως 

παρατηρητή και θα διαθέτει κινητό φωτεινό 

δείκτη (μεταβλητής φωτεινότητας και 

απόχρωσης) 

  

12.  - Το μικροσκόπιο να δέχεται  εξαρτήματα που θα   
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το καθιστούν ικανό για πολλαπλές χρήσεις όπως:  

Φθορισμός (προσπίπτων), Ψηφιακό σύστημα 

φωτογράφησης, Αναλυτή Εικόνας, Σύστημα 

σχεδίασης, Αντίθεση φάσης, Συνεστιακή 

μικροσκοπία,  κ.ά. 

13.  Επίσης να  είναι εφοδιασμένο με  σήμα CE και να 

υπάρχει ποιοτική  πιστοποίηση κατά ISO.  
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23. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή 

PROSPECTUS 

1.  Να είναι συσκευή συμπαγής και φορητή η  

οποία να λειτουργεί με ρεύμα και εσνωματωμένη 

μπαταρία  

  

2.  Να διαθέτει μεγάλη οθόνη LCD   για την απεικόνι- 

ση των μετρήσεων  (τουλάχιστον 1/4 VGA) και  

πλήρες πληκτρολόγιο. 

  

3.  Να συνδυάζει  την προσομοίωση για τις  

ακόλουθες παραμέτρους:12κάναλλο ΗΚΓ με αρρυθ- 

μίες, μη επεμβατική πίεση (NIBP), επεμβατική  

πίεση (IBP),  οξυμετρία (SpO2),  θερμοκρασία,  

και την αναπνοή  σε μία συσκευή. Όλες οι παράμε- 

τροι να είναι συγχρονιζόμενες με το ΗΚΓ για να  

μπορεί να εξομοιώνει μια πραγματική ανθρώπι- 

νη πηγή ζωτικών σημάτων. 

  

4.  Να παραδίδεται με έτοιμες καμπύλες ελέγχου για  

την πίεση NIBP και την οξυμετρία SPO2 για τους κυ- 

ριότερους κατασκευαστές. Να μπορεί να δημιουρ- 

γήσει ο χειριστής καινούργιες καμπύλες ελέγχου  

τόσο για την πίεση NIBP και την οξυμετρία SPO2,  

ώστε να μπορεί να επεκταθεί σε ελέγχους  

και σε κατασκευαστές που δεν περιλαμβάνονται. 

  

5.  Ειδικά για την οξυμετρία να υπάρχει δυνατότητα  

επιλογής είτε οπτικής είτε ηλεκτρικής εξομοίω- 

σης. Να διαθέτει πηγές σήματος για την εξομοίωση  

τόσο του κόκκινου LED και του υπέρυθρου  Να  

μπορεί να εκτελέσει τους ακόλουθους ελέγχους:  

εξομοίωση SPO2, καρδιακού ρυθμού, εξομοίωση  
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επίδρασης χρώματος δέρματος,  διαπερατότητας  

δέρματος . 

6.  Ειδικά για την πίεση NIBP να μπορεί να εκτελέ- 

σει τους ακόλουθες ελέγχους: εξομοίωση NIBP, 

έλεγχο διαρροής, έλεγχο βαλβίδας ασφαλείας, να  

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βαθμονόμηση  

στατικής πιέσεως και να διαθέτει λειτουργία  

ψηφιακού μανομέτρου 

  

7.  Ειδικά για την εξομοίωση των υπόλοιπων ζωτικών  

σημάτων να μπορεί να εκτελέσει ελέγχους με : φυσιο- 

λογικές καμπύλες ECG, αρρυθμίες, μαθηματικές  

καμπύλες ελέγχου, καμπύλες αναπνοής και  

αναπνοής, σήματα θερμοκρασιών, και καμπύλες  

επεμβατικής πιέσεως δυναμικές και στατικές 

  

8.  Να δοθεί λίστα με τα διαθέσιμα καλώδια σύνδε- 

σης των παραπάνω παραμέτρων προς επιλογή  

(πλέον των συμπαραδιδούμενων)  

  

9.  Να ενσωματώνει έτοιμες ρουτίνες ελέγχου και να  

μπορούν  να δημιουργηθούν νέες ρουτίνες ελέγχου 
  

10.  Να μπορεί να εκτελεί τους ελέγχους αυτόματα ή χει- 

ροκίνητα.  
  

11.  Να διαθέτει εσωτερική μνήμη για τουλάχιστον  

5.000 σετ μετρήσεων ανεξαρτήτως τύπου 
  

12.  Να διαθέτει ενσωματωμένο Interface Blue Tooth  

 για την εύκολη και γρήγορη επικοινωνία του με Η/Υ. 
  

13.  Να μπορεί να συνδεθεί με Η/Υ για μεταφορά των  

αποθηκευμένων αρχείων ελέγχου με software το  

οποίο να συνοδεύει την συσκευή. Αν υπάρχει  επιπλέ- 

ον εξειδικευμένο software αρχειοθέτησης  να προ- 

σφερθεί προς επιλογή.  

  

14.  Να προσφερθούν προς επιλογή περιφερειακά εξαρ- 

τήματα όπως εκτυπωτές σαρωτές κ.λ.π. 
  

15.  Να προσφέρονται δωρεάν όλες οι αναβαθμίσεις 

 του firmware από την κατασκευάστρια καθώς και   
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αναβαθμίσεις του βασικού σετ software. 

16.  Να διαθέτει ISO ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής 

και CE το προιόν. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστο- 

ποιητικά σε ισχύ. 

  

17.  Να συνοδεύεται από 2 χρόνια εγγύηση του 

κατασκευαστή. 
  

18.  Να γίνει εκπαίδευση των χειριστών στους χώρους 

του Νοσοκομείου με πραγματικές εφαρμογές πάνω 

σε μηχανήματα που θα υποδείξει το Νοσοκομείο. 

  

19.  Να περιλαμβάνονται  όλα τα απαραίτητα για την  

λειτουργία του και οπωσδήποτε  τα ακόλουθα: 

Θήκη μεταφοράς, σετ  σωλήνων σύνδεσης (NIBP), 

 σετ σύνδεσης SpO2 για τεχνολογία Nellcor, υποδο- 

χείς σύνδεσης για 10πολικό ΗΚΓ  για ακροδέκτες   

όλων των τύπων (μπανάνα, κροκοδειλάκι & κόπιτσα), 

καλώδιο τροφοδοσίας ή Τροφοδοτικό, Εγχειρίδιο  

Οδηγιών, Πιστοποιητικό διακρίβωσης  (επί ποινή από- 

κλίσεως),  Software. 

  

20.  Οι παραπάνω όροι είναι απαράβατοι επι ποινής απορ-

ρίψεως και απαιτείται η επιβεβαίωση τους με συγκε- 

κριμένες παραπομπές στα επίσημε φυλλάδια των  

κατασκευαστών 
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24. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή 

PROSPECTUS 

1.  Πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, 

σύγχρονης τεχνολογίας, ανθεκτικής κατασκευής, 

κατάλληλο για χρήση σε χώρους του Νοσοκομείου 

και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα 

για την ορθή λειτουργία του 

  

2.  Ο Προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει πλήρως 

την εγκατάσταση του υπό προμήθεια εξοπλισμού και 

να το παραδώσει σε λειτουργία, με δικό του 

ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική 

του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους 

τεχνικούς και επιστημονικούς κανόνες, τους 

κανονισμούς του Ελληνικού κράτους, τις οδηγίες και 

τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και την 

συνδρομή των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα στον 

χώρο που διαθέτει 

  

3.  Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 

τουλάχιστον δύο (2) ετών και έγγραφη δήλωση του 

νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου, 

ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση 

ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια και για συνέχιση 

της διάθεσης των ανταλλακτικών στην αναθέτουσα 

αρχή, σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να 

είναι ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου 

στην Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής 

πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση 

  

4.  Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να συνυποβάλει με 

ποινή αποκλεισμού οπωσδήποτε μετά της 
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προσφοράς του: 

- Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργίας του 

κατασκευαστικού οίκου 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 (στον επιμέρους 

φάκελο τεχνικής προσφοράς) μπορεί να δοθεί 

στην αγγλική και κατά προτίμηση και στην 

Ελληνική 

5.  - Πλήρες εγχειρίδιο συντήρησης του 

κατασκευαστικού οίκου (SERVICE MANUAL) στην 

Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Τα εγχειρίδια θα 

παραδοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή στο 

Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 

  

6.  Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς-

μαίες-νοσηλεύτριες-φυσικούς-τεχνολόγους) 
  

7.  Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπαιδεύσει το 

προσωπικό του τμήματος της Βιοϊατρικής 

τεχνολογίας όσον αφορά τη χρήση και συντήρηση 

των μηχανημάτων. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

αλλά και εντός της δεκαετίας θα παράσχει επιπλέον 

μία ανάλογη εκπαίδευση ύστερα από αίτημα του 

φορέα χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής για 

τυχόν επανάληψη της εκπαίδευσης μεταγενέστερα 

προς εκπαίδευση νέου προσωπικού. 

  

8.  Για λόγους διασφάλισης ποιότητας πρέπει να 

κατατεθούν τα εξής: 

- Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 9001 : 2008 ή ΕΝ ISO 

13485 : 2003 με πεδίο πιστοποίησης τη 

διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

(μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως 

επικυρωμένα) 
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9.  - Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 13485 : 2003 για την 

τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων (μεταφρασμένα στα ελληνικά και 

νομίμως επικυρωμένα) 

  

10.  - Να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις 

διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας 

και να διαθέτει σήμανση CE 

  

11.  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας 

  

12.  Να μπορεί να στερεωθεί στον τοίχο και να δέχεται 

από κάτω του κουνάκια ή πάγκο 
  

13.  Να διαθέτει ενσωματωμένο ισχυρό εξεταστικό 

φωτισμό 
  

14.  Η μονάδα ελέγχου να λειτουργεί με 

μικροεπεξεργαστή και να διαθέτει: 

- Χειροκίνητο έλεγχο θερμοκρασίας (Manual 

Mode) 

  

15.  - Αυτόματο έλεγχο θερμοκρασίας δέρματος 

νεογνού (Servo Skin Mode) 
  

16.  Να διαθέτει απαραιτήτως τις κάτωθι ρυθμίσεις: 

- Επιθυμητή θερμοκρασία νεογνού 34Ο – 37,5Ο C 

στο Servo Skin Mode 

  

17.  - Ισχύς του θερμαντικού στοιχείου σε κλίμακα 0-

100% (σε διαβάθμιση 10%) στο Μanual Mode 
  

 - Επιλογής Manual Mode / Servo Mode   

18.  Να διαθέτει τους κάτωθι οπτικοακουστικούς 

συναγερμούς: 

- Θερμοκρασία νεογνού υψηλότερη ή χαμηλότερη 

από την επιθυμητή   ±1O C  

  

19.  - Υψηλή θερμοκρασία νεογνού (πάνω από 39Ο C)   

20.  - Βλάβη ή αποσύνδεση του αισθητήριου δέρματος   

21.  - Βλάβη του συστήματος   

22.  - Διακοπή ρεύματος   
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23.  Να συνοδεύεται από: 

- Αισθητήρα μέτρησης θερμοκρασίας δέρματος 

πολλαπλών χρήσεων 

  

24.  - 10 αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας 

δέρματος μιας χρήσης 
  

25.  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 

Να υπάρχει ενσωματωμένο παλμικό οξύμετρο 
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25. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
ΒiPAP 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή 

PROSPECTUS 

1.  Η συσκευή αναπνευστικής υποστήριξης μη 
επεμβατικού αερισμού ΒΙΡΑΡ να είναι 
κατασκευασμένη για τη χορήγηση συνεχούς θετικής 
πίεσης τόσο κατά την εισπνοή όσο και κατά την 
εκπνοή και να μπορεί να εφαρμοστεί στον ασθενή με 
ρινική, στοματορινική ή ολοπρόσωπη μάσκα για να 
εξασφαλίζει πλήρως τον αερισμό του. 

  

2.  Οι τιμές ΙΡΑΡ και ΕΡΑΡ να ρυθμίζονται εντελώς 
ανεξάρτητα μεταξύ των (από 4-30 cm H2O η ΙΡΑΡ και 
από 4-30 cm H2O η ΕΡΑΡ), να είναι ανεξάρτητες της 
ροής και να εξαφαλίζουν τον παρεχόμενο όγκο. 

  

3.  Να έχει συνεχή ροή η οποία να προσαρμόζεται 
ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς (on Demand 
Flow). 

  

4.  Η συνεχής ροή με την επιλεγείσα πίεση να μπορεί να 
εφαρμόζεται τόσο συνεχώς (CPAP) όσο και κατ΄ 
επίκληση (λειτουργία Bi-Level). 

  

5.  Ο προσδιορισμός των σημείων Trigger και Cycle off 

να γίνεται αυτόματα με ακρίβεια και ευαισθησία. 
  

6.  Το σύστημα να είναι υπεύθυνο για την δυναμική 
αντιστάθμιση των διαρροών και την διασφάλιση των 
παρεχομένων πιέσεων. 

  

7.  Σε περίπτωση εφαρμογής κατ’  επίκληση και σε 
άπνοια να έχει δυνατότητα παροχής σε 
προρυθμιζόμενα χρονικά διαστήματα Ti και Te 
διατηρώντας την πίεση σταθερή ανεξάρτητα από τις 
μεταβολές της ροής. 

  

8.  Να έχει οπτική ένδειξη για την παρεχόμενη πίεση και 
κατ’  επιλογήν για μία από τις παρακάτω ενδείξεις: 
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o Εκπνεόμενος όγκος (VTe) 

o Αερισμό ανά λεπτό (Min Vent) 

o Ρυθμό αναπνοών (RR) 

o Διαρροή από την μάσκα (Leak) 

9.  Να διαθέτει κάρτα μνήμης τύπου SD, αποσπώμενη, 
όπου καταγράφονται όλα τα στοιχεία χρήσης της 
συσκευής. 

  

10.  Να διατίθεται προαιρετικά συσκευή ανάγνωσης της 
κάρτας μνήμης SD και το αντίστοιχο λογισμικό για 
την αποθήκευση και τη δημιουργία αναφορών και 
στοιχείων από τη χρήση της συσκευής. 

  

11.  Να συνδέεται σε παροχή Ο2 χαμηλής πίεσης με τη 
χρήση συνδετικού οξυγόνου για τον εμπλουτισμό 
του παρεχομένου μείγματος χωρίς να επηρεάζεται η 
ροή 

  

12.  Ο χρόνος μετάπτωσης από ΕΡΑΡ σε ΙΡΑΡ να 
ρυθμίζεται από 200 ms έως 400 ms σε 3 βήματα. 

  

13.  Να δέχεται υγραντήρα για την εφύγρανση του 
παρεχομένου αέρα (κατ’  επιλογήν). 

  

14.  Να διαθέτει τις ακόλουθες λειτουργίες: 

o CPAP 

o SPONTANEOUS (S) 

o TIMED (T) 

o SPONTANEOUS/TIMED (S/T) 

o PRESSURE CONTROL (PC) 

  

15.  Να μπορεί να ρυθμιστεί ο αναπνεόμενος όγκος από 
200 mL κατ’  ελάχιστον, έως 800 mL. H συσκευή θα 
πρέπει να ρυθμίζει αυτόματα την εισπνευστική της 
πίεση (ΙΡΑΡ) ώστε ο αναπνεόμενος όγκος να 
παραμένει σταθερός. 

  

16.  Να έχει ρύθμιση του ελάχιστου αριθμού αναπνοών 
από 4-30 αναπνοές/λεπτό. 

  

17.  Ρύθμιση χρόνου εισπνοής (Τi) από 0,5 sec έως 3 sec.   
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18.  Να έχει ρυθμιζόμενους συναγερμούς χαμηλού 
εισπνεόμενου όγκου – άπνοιας – αποσύνδεσης – 
διακοπής τροφοδοσίας ή δυσλειτουργίας. 

  

19.  Με κάθε σύστημα BIPAP ST να παραδίδεται και 
πλήρες αποστειρωμένο κύκλωμα ασθενούς. 

  

20.  Επίσης να συνοδεύεται από δύο φίλτρα για σκόνη, 

καπνό, κ.λπ. Να παρέχει τη δυνατότητα χρήσης 

αντιμικροβιακού φίλτρου για την προστασία της 

συσκευής από ασθενή σε ασθενή 

  

21.  Να συνοδεύεται από βιβλίο οδηγιών χρήσης στα 
Ελληνικά το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τη χρήση 
της συσκευής. 

  

22.  Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας 12 μηνών και 10 

έτη υποστήριξη σε ανταλλακτικά και SERVICE. Να 

συμμορφώνεται με τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας 

και να διαθέτει σήμανση CE mark. 

  

23.  Να γίνει εγκατάσταση και επίδειξη της συσκευής 

κατά την παράδοση 
  

24.  Να διαθέτει μεγάλη ποικιλία από μάσκες  και 
κεφαλοδέτες και τσάντα μεταφοράς και φύλαξης. 

  

25.  Να έχει ωρόμετρο λειτουργίας για έλεγχο χρήσης.   
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26. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή 

PROSPECTUS 

1.  Να είναι νέας γενιάς, και τελευταίας τεχνολογίας.   

2.  Να διαθέτει έγχρωμο CCD (HIGH DEFINITION) 

υψηλής ευκρίνειας για την καλύτερη πιστότητα των 

χρωμάτων.   

  

3.  Να μπορεί να συνδεθεί και να λειτουργεί με βίντεο-

επεξεργαστή εικόνας υψηλής ευκρίνειας και υψηλής 

ανάλυσης FULL HIGH DEFINITION έτσι ώστε να δίνει 

καθαρή και φωτεινή εικόνα με απόλυτη πιστότητα 

των χρωμάτων για μεγαλύτερη ακρίβεια στην 

διάγνωση. 

  

4.  Να διαθέτει μεγάλη εικόνα με πλήρη κάλυψη της 

επιφάνειας του monitor. 
  

5.  Να συνεργάζεται απαραίτητα με σύστημα 

χρωμοενδοσκόπησης.  
  

6.  Να  διαθέτει εξωτερική διάμετρο σε όλο το μήκος 

του ενδοσκοπίου ίση ή μικρότερη από 12.8mm για 

την μικρότερη δυνατή καταπόνηση του ασθενούς 

κατά την διενέργεια της εξέτασης. Να αναφερθούν 

αναλυτικά οι διαστάσεις. 

  

7.  Να έχει μήκος εργασίας ίσο η μεγαλύτερο από 

1690mm για την διενέργεια όλων των επεμβατικών 

πράξεων. Το μεγαλύτερο μήκος θα θεωρηθεί 

πλεονέκτημα.  

  

8.  Να διαθέτει βάθος πεδίου από  3mm έως 100mm   

9.  Να διαθέτει εύρος οράσεως 140º μοίρες   

10.  Να έχει δυνατότητα γωνιώσεων  άνω 180 /κάτω 

180 και δεξιά 160 / αριστερά 160. 
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11.  Να διαθέτει εργονομικό χειριστήριο.   

12.  Να διαθέτει  κανάλι εργασίας ίσο ή μεγαλύτερο από 

3.8mm για την διενέργεια  όλων των ενδοσκοπικών 

πράξεων.   

  

13.  Να είναι πλήρως στεγανό και να μπορεί να 

απολυμανθεί σε χημικά απολυμαντικά. 
  

14.  Να διαθέτει πλήκτρα για την ενεργοποίηση 

διαφόρων λειτουργιών 
  

15.  Το  προσφερόμενο βίντεο-ενδοσκόπιο να είναι 

πλήρως συμβατό με τον βίντεο-επεξεργαστή EPX -

2500 και την πηγή φωτισμού για λόγους 

ομοιογένειας των διαφορετικών υποσυστημάτων. 

  

16.  Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να φέρει 

σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΕC  
  

17.  Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα 

πρωτότυπα prospectus των οίκων. 
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27. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HIGH DEFINITION 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή 

PROSPECTUS 

  

1. 

Να είναι απαραίτητα νέας γενιάς, και τελευταίας 

τεχνολογίας HIGH DEFINITION. 
  

2. Να διαθέτει έγχρωμο CCD υψηλής ευκρίνειας και 

υψηλής ανάλυσης, για την καλύτερη πιστότητα των 

χρωμάτων.   

  

3. Να μπορεί να συνδεθεί και να λειτουργεί με βίντεο-

επεξεργαστή εικόνας υψηλής ευκρίνειας και υψηλής 

ανάλυσης FULL HIGH DEFINITION,  έτσι ώστε να δίνει 

καθαρή και φωτεινή εικόνα με απόλυτη πιστότητα 

των χρωμάτων για μεγαλύτερη ακρίβεια στην 

διάγνωση.  

  

4. Να διαθέτει μεγάλη εικόνα με πλήρη κάλυψη της 

επιφάνειας του monitor.  Η μεγαλύτερη εικόνα θα 

θεωρηθεί πλεονέκτημα 

  

5. Να συνεργάζεται απαραίτητα με σύστημα 

χρωμοενδοσκόπησης.  
  

6. Να  διαθέτει εξωτερική διάμετρο ευκάμπτου 

τμήματος και σωλήνα εισαγωγής ίση ή μικρότερη 

από 9.4 mm για την μικρότερη δυνατή καταπόνηση 

του ασθενούς κατά την διενέργεια της εξέτασης. Να 

αναφερθούν αναλυτικά οι διαστάσεις.  

  

7. Να έχει μήκος εργασίας ίσο η μεγαλύτερο από 1100 

mm για την διενέργεια όλων των επεμβατικών 

πράξεων. Το μεγαλύτερο μήκος θα θεωρηθεί 

πλεονέκτημα. 

  

8. Να διαθέτει εύρος οράσεως περίπου 140º μοίρες.   
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9. Να έχει δυνατότητα γωνιώσεων  άνω 210 /κάτω 90 

και δεξιά 100 / αριστερά 100. 

  

10. Να διαθέτει  κανάλι εργασίας  2.8 mm για την 

διενέργεια  όλων των ενδοσκοπικών πράξεων.   
  

11. Να είναι πλήρως στεγανό και να μπορεί να 

απολυμανθεί σε χημικά απολυμαντικά. 
  

12. Να διαθέτει πλήκτρα για την ενεργοποίηση 

διαφόρων λειτουργιών 
  

13. Το προσφερόμενο βίντεο-ενδοσκόπιο να είναι του 

ιδίου κατασκευαστή και να ανήκει στην ιδία σειρά 

και κατηγορία με τον βίντεο-επεξεργαστή και την 

πηγή   φωτισμού FUJINON για λόγους ομοιογένειας 

των διαφορετικών υποσυστημάτων. 

  

14. Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να φέρει 

σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΕC  
  

15. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα 

πρωτότυπα prospectus των οίκων. 
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28. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή 

PROSPECTUS 

1.  Φορητό σύστημα, υπερηχοτομογραφίας, μικρού 

βάρους, επτά κιλά (≤7 Kg) και όγκου έτσι ώστε να 

μπορεί να χρησιμοποιείται και εντός της 

χειρουργικής αίθουσας διεγχειρητικά. Η σύνθεσή 

του να περιλαμβάνει βασική μονάδα καθώς και τα 

κάτωθι παρελκόμενα, απαραίτητα για λειτουργικούς, 

κλινικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

  

2. Ηχοβόλο κεφαλή Linear Array, ευρέως φάσματος 

συχνοτήτων (8-13 MHz), κατάλληλη για χρήση στο 

χειρουργικό πεδίο, για νευρικούς αποκλεισμούς 

καθώς και για εξετάσεις αγγειολογικές και 

μυοσκελετικές. 

  

3. Ειδικό τροχήλατο του ιδίου κατασκευαστικού οίκου 

για τοποθέτηση σε όρθια θέση, με ρυθμιζόμενο 

ύψος, ενσωματωμένο τροφοδοτικό και σύστημα 

πέδησης/ακινητοποίησης. 

  

4. Σύγχρονη υπερηχοτομογραφική τεχνολογία 

δημιουργίας εικόνας με τη συλλογή μεγάλου 

αριθμού διαγνωστικών πληροφοριών από 

διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης, για επίτευξη 

εικόνων υψηλής ανάλυσης (διακριτικής ικανότητας). 

  

5. Τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για τη 

μείωση του θορύβου και βελτίωση της ορατότητας 

και της υφής ιστικών μοτίβων και αύξηση της 

ευκρίνειάς τους 

  

6. Επεξεργασία εικόνων μετά την λήψη 

(postprocessing) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

   
Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη 
Υποδιεύθυνση Οικονομικού 
Τμήμα Προμηθειών 
Πληρ.: Ναυσικά Χαραλαμπίδου 
: 2313 312284, Fax 2310 830359 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 

ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ      
  

ΑΑξξίίααςς  ………………………………..  εευυρρώώ  χχωωρρίίςς    ΦΦΠΠΑΑ,,  ππρροομμήήθθεειιααςς  ττοουυ  εείίδδοουυςς  ««…………………………………………………………..»»  ττοουυ  
ααννοοιικκττοούύ  δδιιααγγωωννιισσμμοούύ  111155//22001188  ««ΙΙααττρροοττεεχχννοολλοογγιικκόόςς  εεξξοοππλλιισσμμόόςς»»  

 

Θεσσαλονίκη, σήμερα________ του μήνα________________________του έτους 

___________, ημέρα της εβδομάδας  ………………………………….οι υπογράφοντες, αφενός μεν 

το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που εκπροσωπείται νόμιμα από ττηηνν  

ΔΔιιοοιικκήήττρριιαα  κκαα  ΒΒαασσιιλλιικκήή  ΠΠααππααχχρριισσττοοδδοούύλλοουυ και αφετέρου η 

εταιρεία_____________________Α.Φ.Μ………………………,ΔΟΥ……………………………., 

τηλ…………………………………… fax:………………………….., email:………………………………………..  που  

νόμιμα εκπροσωπείται από τον/την_ _______________ _________ 

______________________________ 

      

Έχοντας υπόψη : 
1. Την υπ’ αριθμ. 115/2018 διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για τη διενέργεια 

Διεθνούς Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας 
Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

2. Την από ………… προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του 
διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης. 
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3. Την υπ’ αριθμ.  …… απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε 
το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης στον 
Προμηθευτή. 

4. την υπ’ αριθμ.: 4866/31-12-2018 (ΑΔΑ: Ω20Λ469067-Τ0Ο) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης της Διοικήτριας του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που βαρύνει  τον ΚΑΕ 7131 
του Νοσοκομείου. 

5. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2019, του Ν. 3329/2005 και του Ν.4412/2016, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 

   
Άρθρο 1ο 

 Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, αναθέτει στο δεύτερο, ο οποίος για συντομία 
θα αναφέρεται στο εξής «προμηθευτής», την προμήθεια ……………………. Όπως αναλυτικά 
περιγράφεται παρακάτω: 
 
  

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  (ΜΗΧΑΝΗΜΑ)  ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ σε € 
με κρατήσεις  

………….…….… 

ΦΟΡΕΑΣ 

.............. ……    

 

………….………. 

Γ.Ν.Θ. 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ   

………….…………. 

 

ΦΠΑ ………%  

……………….……. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ, με ΦΠΑ 

(αριθμητικώς) 

 

……………..……… 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ, με ΦΠΑ 

(ολογράφως) 

………………………..…………………………………………
………..………… 

 

 Το συνολικό συμβατικό τίμημα για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό 
των ……………………………………….…………………………..…………… ευρώ (…………...…. €) 
συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων για τρίτους (…….%), του φόρου εισοδήματος 4% και 
του αναλογούντα Φ.Π.Α (…….%). 
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     Η ως άνω τιμή νοείται για παράδοση του ανωτέρω είδους, με ευθύνη, μέριμνα και 
δαπάνη του Προμηθευτή, ελεύθερου στον χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για το οποίο 
προορίζεται, και περιλαμβάνει την αξία του μηχανήματος με τα κλινικά πακέτα και τον 
παρελκόμενο εξοπλισμό, τα έξοδα μεταφοράς του μέχρι και εντός του χώρου εγκατάστασής 
του στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, τη συνεργασία με το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για την διαμόρφωση των 
τελικών σχεδίων και στοιχείων εφαρμογής, τα έξοδα εγκατάστασης, συνδέσεων, 
ρυθμίσεων, δοκιμών και θέσης σε πλήρη λειτουργία αυτού και την εκπαίδευση του 
προσωπικού (χρήστες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, περιλαμβάνει δε επί πλέον τις υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, τον φόρο εισοδήματος και τον αναλογούντα ΦΠΑ, σύμφωνα με τη Διακήρυξη 
98/2017   και την προσφορά του Προμηθευτή.  

 

  
   

Άρθρο 2ο  
 

 ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ –ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 Η οριστική παραλαβή του μηχανήματος θα γίνει εντός εκατόν είκοσι (120) 
ημερολογιακών ημερών (συμβατικός χρόνος παράδοσης) από την ……/……/…….….. στο 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, εγκατεστημένου και σε πλήρη λειτουργία στον χώρο του ΦΟΡΕΑ που θα του 
υποδειχθεί.  

 Ο Προμηθευτής θα αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά και την εγκατάσταση του 
μηχανήματος στο χώρο τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την ελληνική νομοθεσία 
και τους αντίστοιχους κανονισμούς.  

Σχετικά με τον τρόπο παράδοσης – παραλαβής του μηχανήματος, θα ισχύσουν τα 
ακόλουθα : 

 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η προσωρινή παραλαβή των μηχανημάτων, θα γίνει από την προβλεπόμενη Επιτροπή 
Παραλαβής (Ε.Π.) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα μηχανήματα καινούργια και 
συνοδευόμενα από ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. 

Η προσωρινή παραλαβή των μηχανημάτων θα γίνει από την παραπάνω Επιτροπής 
Παραλαβής εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την προσκόμισή του στον χώρο που 
θα του υποδειχθεί από το Νοσοκομείο. Η προσωρινή παραλαβή συνίσταται σε ποσοτική 
παραλαβή των προσφερόμενων ειδών σε αντιπαραβολή και συμφωνία με τα 
προσκομιζόμενα δελτία αποστολής ή δελτία αποστολής-τιμολόγια, συντάσσεται δε 
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
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Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα 
στην περίοδο των  πενήντα (50) περίπου ημερών (δοκιμαστική περίοδος).  

Στο διάστημα αυτό ισχύουν και πρέπει να εκτελεστούν τα ακόλουθα :  

α.-  Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως τις απαιτούμενες εργασίες για 
την εγκατάσταση των νέων μηχανημάτων στον χώρο που έχει επιλεχθεί,  σε συνεργασία με 
το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 

 Ο ανάδοχος πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά και εγκατάσταση του νέου 
μηχανήματος στο χώρο τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την ελληνική νομοθεσία 
και τους αντίστοιχους κανονισμούς.  

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση των μηχανημάτων και να 
τα παραδώσει σε πλήρη 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 θα του υποδείξει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει 
αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά 
της προσφοράς, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε να 
διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου. 

Η παραλαβή των μηχανημάτων (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει σε κατάσταση 
πλήρους λειτουργίας, ως ειδικότερα ορίζεται από την σχετική κείμενη νομοθεσία. Οι 
περιγραφόμενες στη σύμβαση δυνατότητες των μηχανημάτων 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. 

Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο ανάδοχος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για την 
εγκατάσταση και λειτουργία του υπό προμήθεια συγκροτήματος, 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. 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε 
ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο ανάδοχος 
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.  

 β.-  Ο Προμηθευτής υποχρεούται να πραγματοποιήσει την πλήρη εκπαίδευση του 
αντίστοιχου προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (χρήστες) επί της λειτουργίας των 
μηχανημάτων και επί της πλήρους εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του, σύμφωνα με το 
αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχει καταθέσει με την προσφορά του. Η εν λόγω 
εκπαίδευση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, με έναρξη 
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μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος από τον ανάδοχο και άνευ πρόσθετης αμοιβής 
αυτού, και θα έχει ολοκληρωθεί με την οριστική παραλαβή του μηχανήματος.   

 γ.-  Με την λήξη του διαστήματος της δοκιμαστικής περιόδου και αφού η Επιτροπή 
Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ βεβαιωθεί ότι τα μηχανήματα ανταποκρίνονται πλήρως και 
συμμορφώνονται στους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, των 
τεχνικών σχεδίων και διαγραμμάτων και είναι απολύτως σύμφωνα με την προσφορά του 
αναδόχου, μετά από λεπτομερείς ελέγχους σε κάθε περίπτωση με τα απαιτούμενα 
εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, και όπου αυτό δεν είναι δυνατό σε 
πραγματικές συνθήκες με την διαδικασία εξετάσεων ή / και δοκιμές στις οποίες θα τον 
υποβάλλει αυτή κατά την κρίση της, θα γίνει η οριστική παραλαβή αυτού και θα συνταχθεί 
το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής. 

Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής σε κατάσταση πλήρους 
λειτουργίας ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει :  

 Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE 
MANUALS) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.  

 Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operational Μanuals) στην ελληνική ή στην αγγλική 
γλώσσα   

 Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του συγκροτήματος 

 Δύο (2) σειρές επισήμων καταλόγων (βιβλίων), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, 
με όλους τους κωδικούς ανταλλακτικών του εργοστασίου παραγωγής του 
συγκροτήματος (Parts Books) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή 
από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας. Η Α.Α. δεν έχει υποχρέωση 
καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο 
προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων. Ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή 
φθορά του συγκροτήματος μέχρι την προσκόμιση του στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και την υποβολή 
στην Υπηρεσία του αποδεικτικού προσκόμισης θεωρημένου από τον υπεύθυνο της Α.Α 
σύμφωνα με το άρθρο 23.6 του παρόντος παραρτήματος.   

Παραλαβή δε θα γίνει δεκτή αν τα προσφερόμενα είδη δεν είναι αυτά που προσφέρθηκαν 
και κατακυρώθηκαν.  

 

 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας 
των ειδών, από την αναθέτουσα αρχή ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 231 του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 3ο 
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το προς προμήθεια είδος είναι ................., σύγχρονης τεχνολογίας, τύπου ……… έτους 
κατασκευής ……………… προέλευσης  …………..………….. είναι δε το πλέον σύγχρονο μοντέλο 
παραγωγής τύπου …., του κατασκευαστικού οίκου. 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το μηχάνημα καινούργιο και αμεταχείριστο, 
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν, και οι οποίες είναι απολύτως 
σύμφωνες με την τεχνική προσφορά του Προμηθευτή και τα prospectus του κατασκευαστικού 
οίκου, καλύπτουν δε και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

Το μηχάνημα κατά συνέπεια περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία και κλινικά πακέτα και 
χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά :  

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

    

     

     

     

     

     

     

 

Άρθρο 4ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η σύμβαση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα από …………….. μέχρι και 
……………….. 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο προμηθευτής, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον προμηθευτή λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
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αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με 
τον Προμηθευτή μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Προμηθευτής πέραν της 
αμοιβής για την προμήθεια, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν 
δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών 
μηχανημάτων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά 
τελικώς παραληφθούν. 

 Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προμηθευτή που αναφέρεται στην αρχή της 
παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα 
σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια 
περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που 
προβλέπεται στην παρούσα. 

 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

  

 

Άρθρο 5ο 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται για το 100% της συμβατικής αξίας 
μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση 
επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή, μετά την 
έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, με χρηματικό 
ένταλμα πληρωμής και μετά τη θεώρησή του από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία 
για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα 
Ν.Π.Δ.Δ. 

 Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη 
της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 

 Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των 
συμβατικών υποχρεώσεων. 

 Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, 
το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα 
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μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) 
παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ». 

 Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: 

 α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη 
θεώρηση αυτού,  

β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του 
Νοσοκομείου και του Προμηθευτή, που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και 

γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016.  

Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).  

 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι κατ’ 
ελάχιστον τα εξής: 

Α) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και όλων 
των όρων της σύμβασης, υπογραφόμενο από τριμελή Επιτροπή η οποία θα οριστεί από το 
Νοσοκομείο, έργο της οποίας θα είναι η παρακολούθηση των όρων της σύμβασης και η 
σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου.  

Β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

Γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις: 

 Α) Ποσοστό 0,06%, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.Δ.Σ.) βάσει του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4072/2012 
άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 
«τροποποιούμενες διατάξεις», που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν λόγω 
κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού). 

 Β) Ποσοστό 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών (παρ. 6, άρθρο 36 του Ν. 4412/2016, αφορά συμβάσεις άνω των 60.000,00€). 

Γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η 
οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή 
συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, πρό φόρων και κρατήσεων. Επίσης επιβάλλεται επί 
της αξίας κάθε είδους δικαιώματος προεραίσεως, πρό φόρων και κρατήσεων, είτε αυτό 
ασκείται μέσω διοικητικής εντολής είτε μέσω σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 350 του ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 της ΚΥΑ 1191/14-3-2017 
(ΦΕΚ 969/22.3.2017/Β’). Η εν λόγω κράτηση υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.  
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Δ) Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος 
εισοδήματος 4% . 

 

Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Άρθρο 6ο 

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 
του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των μηχανημάτων που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το 
πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-
παράδοση ή αντικατάσταση των μηχανημάτων, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 
ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου 
ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

 

                                                     

Άρθρο 7ο 

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 Προμηθευτής, 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 τους σχετικούς λόγους και 
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περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να 
απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Προμηθευτή, 
διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του 
αιτήματος. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Ο Προμηθευτής διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία για την εγκατάσταση των 
μηχανημάτων και την πλήρη εκπαίδευση-εκμάθηση του προσωπικού (χρήστες) του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Επιπλέον υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό για την πλήρη συντήρηση-επισκευή των μηχανημάτων. Και στις δύο 
περιπτώσεις το αντίστοιχο τεχνικό προσωπικό θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο με 
πιστοποίηση εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία  93/42/EEC.  

 

Τέλος ο Προμηθευτής εγγυάται να εξασφαλίσει την ύπαρξη αμεταχείριστων και 
πιστοποιημένων από τον κατασκευαστικό οίκο ανταλλακτικών και κύρια την διάθεση αυτών 
καθώς και των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για πλήρη λειτουργία και απόδοση των 
μηχανημάτων επί δέκα (10) τουλάχιστον συνολικά έτη από την οριστική παραλαβή αυτού. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

     ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει δωρεάν το αρμόδιο προσωπικό του 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ τόσο στην λειτουργία, χρήση και κατανόηση των λειτουργιών του 
μηχανήματος, όσο και στην αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση της ανάπτυξης και απόδοσης, 
ποιοτικής και ποσοτικής αυτού. Η εκπαίδευση αυτή θα εκτελεστεί σύμφωνα με το πλήρες 
αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχει καταθέσει ο Προμηθευτής και έγινε αποδεκτό, 
θα υλοποιηθεί μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος, θα έχει διάρκεια .......... 
ημερολογιακών ημερών (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) και θα ολοκληρωθεί μέχρι την 
οριστική παραλαβή του μηχανήματος.  

 

Πέραν τούτου, ο Προμηθευτής υποχρεούται, άνευ πρόσθετης αμοιβής, να επαναλάβει την ως 
άνω εκπαίδευση για ίδιο τουλάχιστον χρονικό διάστημα με την αρχική εκπαίδευση, όταν και 
εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, μέσα στην διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής 
λειτουργίας.   
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ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 
11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Σε κάθε περίπτωση, κάθε πιθανή τροποποίηση της σύμβασης πρέπει να τύχει της 
προέγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

 

Άρθρο 11ο 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της 
προμήθειας, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν 
λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι 
σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

  

Άρθρο 12ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο Προμηθευτής κατέθεσε Εγγυητική Επιστολή υπ΄ αριθμ ……….., ποσού ………………….€  της 
Τράπεζας …………..…………., Κατάστημα …………..…… , το οποίο καλύπτει σε ποσοστό το 5% της 
συμβατικής αξίας της προμήθειας προ ΦΠΑ, για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης.  

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ισχύει μέχρι την επιστροφή της και θα αποδοθεί 
στον Προμηθευτή μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας 
Σύμβασης, με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συγκροτήματος και 
ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της το 
οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. 

Με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του μηχανήματος, ο Προμηθευτής 
υποχρεούται να αντικαταστήσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης με 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας πρέπει να 
είναι ποσού ίσου με το 3% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ του μηχανήματος, ήτοι ποσού 
…………………….…… €.  
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Ο Προμηθευτής παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για ………….….….  (…)  χρόνια  από την 
οριστική παραλαβή του μηχανήματος. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Λειτουργίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης 
καλής λειτουργίας κατά 3 μήνες, κατά συνέπεια η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Λειτουργίας θα είναι …………….…………… (…....) μηνών.  

Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει δωρεάν συντήρηση, πλήρη κάλυψη 
ανταλλακτικών και λοιπών υλικών και προληπτικούς ελέγχους. Συμπεριλαμβάνονται 
ανταλλακτικά και αναλώσιμα, που περιλαμβάνονται στο μηχάνημα ή είναι απαραίτητα για 
τη λειτουργία του, όπως οθόνες κάθε είδους ανιχνευτές, οδηγοί αποθήκευσης, 
ακτινολογικών λυχνιών κλπ. Αυτονόητο είναι ότι δεν περιλαμβάνονται υλικά ή αναλώσιμα 
απαραίτητα για τη διενέργεια εξετάσεων.  

Για το προτεινόμενο διάστημα αυτό, ο Ανάδοχος εγγυάται τα ακόλουθα, τα οποία 
υποχρεούται να ακολουθήσει χωρίς καμία αποζημίωση ή αμοιβή εκ μέρους της Α.Α.. :  

α.- Την καλή και αποδοτική λειτουργία του συγκροτήματος σε όλο το χρονικό διάστημα 
της εγγύησης καλής λειτουργίας που θα καθορίζεται στην προσφορά του. Η εγγύηση 
αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα 
αρχίζει από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού πλήρως συναρμολογημένου, 
εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.  

β.- Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν θα ευθύνεται για καμιά βλάβη του εξοπλισμού προερχόμενη 
από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα 
εργατικά, ανταλλακτικά, κλπ, όπως προβλέπει το «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ» που περιέχεται στο Παράρτημα IX της διακήρυξης και της 
οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα. 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 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου ή θα γίνουν με άλλο 
τρόπο που θα αποφασίζεται από το Όργανο Λήψης Αποφάσεων.  

 γ.-  Στην εγγύηση περιλαμβάνεται η υποχρέωση του αναδόχου και για προληπτικό 
έλεγχο συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου, ώστε το 
συγκρότημα να είναι πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας.  

δ.-  Κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, ισχύουν οι ίδιες υποχρεώσεις 
και όροι και οι ίδιες ποινικές ρήτρες με αυτές που ισχύουν κατά την περίοδο 
συντήρησης, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 1, 2 και 3 του «ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ» του Παραρτήματος IX της 
διακήρυξης. 
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ε.-  Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου 
εγγύησης όλες τις επικαιροποιήσεις του λογισμικού (updates, patches) του 
Κατασκευαστικού Οίκου σε υπάρχοντα προγράμματα (software, hardware κλπ).  

στ.-  Κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας θα τηρείται 
ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλάβης κλπ που θα παρακολουθείται και θα 
μονογράφεται από τους υπεύθυνους του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ιατρό ή ηλεκτρονικό) και 
τον τεχνικό του Προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτια 
τους και οι ενέργειες αποκατάστασής του από τον ανάδοχο καθώς και η διάρκεια 
ακινητοποίησης (down time) του συγκροτήματος. Ο Προμηθευτής θα ειδοποιείται 
τηλεφωνικά για την βλάβη και ει δυνατόν για το είδος της και θα στέλνεται Fax, 
οπότε από την 08.00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας (με την τήρηση των οριζόμενων 
στο άρθρο 2 του Σχεδίου Πλήρους Σύμβασης Συντήρησης-Επισκευής – Παράρτημα IX) 
θα αρχίζει να μετρά ο χρόνος ακινητοποίησης. Στο τέλος εκάστου χρόνου εγγύησης 
καλής λειτουργίας θα αθροίζονται οι ώρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης 
οποιουδήποτε μέρους του συγκροτήματος και θα ισχύσει ότι προβλέπει το 
συνημμένο σχέδιο σύμβασης πλήρους συντήρησης –  επισκευής κατά τα άρθρα 1, 2 
και 3 αυτού. 

ζ.- Κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο Προμηθευτής 
υποχρεούται, άνευ πρόσθετης αμοιβής, να επαναλάβει την εκπαίδευση του 
αρμόδιου προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ιατρούς-φυσικούς-τεχνολόγους) για ίδιο 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον με την αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί 
από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.   

η.-  Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο Προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει 
μόνιμα στην Ελλάδα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας 
τόσον κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και 
εξουσιοδότηση αυτού από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για την 
συντήρηση του συγκεκριμένου συγκροτήματος, όσον και να δεσμευτεί ότι θα 
εξασφαλίζει την ύπαρξη και προσκομιδή στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, όποιου ανταλλακτικού 
χρειαστεί, για το συγκρότημα, κατόπιν έγγραφης ζήτησης της Υπηρεσίας.  

 Μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας ο Προμηθευτής, εφόσον 
αυτό του ανατεθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, αναλαμβάνει την ετήσια πλήρη συντήρηση-
επισκευή του μηχανήματος με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής τράπεζας ετήσιας ισχύος και αξίας 5% της καθαρής συμβατικής αξίας 
ετήσιας συντήρησης-επισκευής. 

 

Άρθρο 13ο 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
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 Ο Προμηθευτής 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 της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

 Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και 
συγκεκριμένα τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το 
κοινοτικό. 

    

Για τα παραπάνω συντάχθηκε αυτή η σύμβαση κι αφού διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και 
υπογράφεται εις τριπλούν όπως ακολουθεί. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
 

 

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

Για τον Ανάδοχο 

 

 

 

 

 

  (Ονοματεπώνυμο  υπογράφοντος) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – ΕΕΕΣ  

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης  
(ΕΕΕΣ) 
Μέρος  Ι:  Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα 

Στοιχεία της δημοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 

διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 

απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
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χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ. 

Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Αριθμός της προκήρυξης 
115/2018 
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 
- 
URL της ΕΕ 
National Official Journal 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ, ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 
Ταυτότητα του αγοραστή 
Επίσημη ονομασία: 
- 
Χώρα: 
Ελλάδα 
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων 
Type of procedure 
Open procedure 
Τίτλος: 
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Σύντομη περιγραφή: 
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): 
115/2018 
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Επωνυμία: 
- 
Οδός και αριθμός: 
- 
Ταχ. κωδ.: 
- 
Πόλη: 
- 
Χώρα: 
--- 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
- 
Ηλ. ταχ/μείο: 
- 
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Τηλέφωνο: 
- 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 
- 
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει: 
- 
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 
- 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός 
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» 
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων; 
- 
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 
- 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα 
Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε 
το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και 
υπογράψτε το μέρος VI. 
α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση: 
- 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
- 
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή 
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο: 
- 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
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• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή 
δωρεάν; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
- 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
από κοινού με άλλους; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 
α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο 
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
- 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία προμήθειας: 
- 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου: 
- 
Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες 
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά: 
- 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή 
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό 
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης: 
Όνομα 
- 
Επώνυμο 
- 
Ημερομηνία γέννησης 
- 
Τόπος γέννησης 
- 
Οδός και αριθμός: 
- 
Ταχ. κωδ.: 
- 
Πόλη: 
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- 
Χώρα: 
--- 
Ηλ. ταχ/μείο: 
- 
Τηλέφωνο: 
- 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
- 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση 
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 
- 
Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται 
στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 
στο μέρος V κατωτέρω; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες 
που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, 
καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως 
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς. 
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό 
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας 
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή 
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την 
εκτέλεση των εργασιών. 
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις 
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε 
τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές 
οντότητες. 
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων 
φορέας 
• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα). 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων: 
- 
• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις 
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να 
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και 
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Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή 
κατηγορία υπεργολάβων). 
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ 
L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Διαφθορά 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 
της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 
σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως 
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή 
του οικονομικού φορέα. 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Απάτη 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 
1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48). 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα 
με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα 
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο 
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
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❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15). 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
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την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1). 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
Καταβολή φόρων 
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος 
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη 
χώρα εγκατάστασης; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 
--- 
Ενεχόμενο ποσό 
- 
--- 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση; 
-11- 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική 
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
- 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
- 
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Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 
- 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι 
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 
--- 
Ενεχόμενο ποσό 
- 
--- 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική 
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
- 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
- 
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 
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- 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον 
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του 
στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
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- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του 
στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Πτώχευση 
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Αφερεγγυότητα 
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή 
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παύσης δραστηριοτήτων; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Διακανονισμός με τους πιστωτές 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
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Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
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Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού 
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά 
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα 
έγγραφα της προμήθειας. 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
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❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης 
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως 
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 
προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης 
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’ 
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των 
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα 
της παρούσας διαδικασίας 
Ο οικονομικός φορέας: 
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
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πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής, 
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και 
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Α: Καταλληλό 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο 
Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 
2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν 
να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο 
Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ 
ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να 
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
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URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών 
Ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των 
εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής: 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 
Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, εάν 
υπάρχουν, οι οποίες ενδέχεται να έχουν προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Αποδοχή ελέγχων 
Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 
διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; Ο 
έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή 
συγκατατεθεί, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
Επιτρέπετε ελέγχους; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες με 
πιστοποίηση γνησιότητας 
Για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει 
τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, καθώς και πιστοποιητικά γνησιότητας όπου χρειάζεται. 
Η απάντησή σας 
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❍ Ναι 
❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από ιδρύματα ελέγχου της 
ποιότητας 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 
που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε 
πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 
προμήθειας; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν: 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 
Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα 
διασφάλισης της ποιότητας 
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός 
φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
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❍ Όχι 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας: 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Λήξη 
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα 
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν 
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα 
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση 
ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει 
ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή 
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική 
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην 
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο οικονομικός φορέας δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... 
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει 
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του 
παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς 
τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, 
παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αριθμός αναφοράς)]. 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 
Ημερομηνία 
- 
Τόπος 
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- 
Υπογραφή 
 
 
 

 


