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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Κωνσταντινουπόλεως 49 

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 54642 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL522 

Τηλέφωνο 2313 312229 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  akotoula@ippokratio.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Αθηνά Κωτούλα 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ν.Π.Δ.Δ. και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας.  

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό, Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση 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) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
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δ)    Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το Γραφείο Προμηθειών του ΓΝΘ Ιπποκράτειο, 
Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642, Θεσσαλονίκη, και την προαναφερθείσα ιστοσελίδα www.ippokratio.gr 

 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, κατόπιν επιχορήγησης από 
το Υπουργείο Υγείας. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με ΚΑΕ: 9149.01 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2020 του Φορέα.  

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΟ ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 130.645,16 € χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι 162.000 € με ΦΠΑ.  

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

 

α/α Είδος CPV Τεμάχια Συνολικός Προϋπολογισμός 
με το ΦΠΑ 

1 Κρεβάτι ΜΕΘ 33192150-8 2 24.000 € 
2 Μόνιτορ με καπνογραφία 33195200-5 2 30.000 € 

3 Φορητός Αναπνευστήρας 33157400-9 1 10.000 € 

4 Διφασικός Απινιδωτής 33182100-0 1 6.000 € 

5 Μόνιτορ μεταφοράς 33195200-5 1 3.000 € 

6 Φορητό μηχάνημα συνεχών 
μεθόδων 

33181300-5 1 20.000 € 

7 Φορητό αιμοκάθαρσης 33181100-3 1 30.000 € 





   

   

 
Σελίδα 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσφορές υποβάλλονται είτε για όλα τα είδη, είτε για ορισμένα μόνο είδη με την προϋπόθεση να αφορούν 
για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του κάθε είδους. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των 
ειδών στα οποία μπορεί να προσφέρει ο συμμετέχων. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δυο (2) μήνες. 

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

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα 

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

 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,   

 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»,  

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

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

φορητή όσμωση 

8 Αντλίες έγχυσης με βάση 33194100-7 10 15.000 € 

9 Καρδιογράφος 12κάναλος 33123230-9 2 5.000 € 

10 Πιεσόμετρο τροχήλατο 33123100-9 2 5.000 € 

11 Οξύμετρα  33121000-0 8 1.000 € 

12 Καρότσι ανάνηψης 34911000-6 2 3.000 € 

13 Ηλεκτρική αναρρόφηση 33926000-7 2 6.000 € 

14 Επιτοίχια αναρρόφηση κενού 33926000-7 4 1.000 € 

15 Τροχήλατο νοσηλείας 34911000-6 2 3.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 162.000 € 
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 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”, 

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

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με 
τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»1, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες 
εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη 
«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»2.   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

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

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

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

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

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 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. 

 

                                                             
1 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 

του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ 
(1.000.000,00 €) 

2      Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε έτος. 
Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 
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Ειδικό Κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα Διακήρυξη 

- Το με αριθμό πρωτοκόλλου 54786/17-10-2018 έγγραφο του Νοσοκομείου προς το Υπουργείο Υγείας 
σχετικά με την ανάπτυξη δυο (2) κλινών στην ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου, προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 201.200 
€. 

- Το με αριθμό πρωτ. 743/23-10-2020 έγγραφο του Υπουργείο Υγείας (αριθμός πρωτ. εισερχ. εγγράφου 
69601/21-12-2018 του Νοσοκομείου) προς τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών, αναφορικά με την έκτακτη επιχορήγηση συνολικού ποσού 201.000 € για την ανάπτυξη δύο 
(2) κλινών Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων. 

- Το γεγονός ότι ο λογαριασμός ταμειακής διαχείρισης του Νοσοκομείου μας με IBAN 
GR4401722690005269028254676, πιστώθηκε στις 19-12-2018 με το ποσό των 201.000 € και εκδόθηκαν 
τα σχετικά με αριθμό 2055/19-12-2018 και 2056/19-12-2018 Γραμμάτια Είσπραξης ποσού 162.000 € και 
39.000 € αντίστοιχα. 

- Την με αριθμ 1078/12-9-2019 Πράξη της πρώην Διοικήτριας του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 6ΒΘΒ469067-ΞΓ2), 
περί ορισμού Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού για την 
ανάπτυξη δυο (2) κλινών για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων.  

- Το από 16-10-2019 έγγραφο (αριθμός πρωτ. 50807/16-10-2019 εισερχομένου εγγράφου του 
Νοσοκομείου) της Επιτροπής Σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με τις τεχνικές προδιαγραφές για την 
προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη δυο (2) κλινών για τη Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων. 

- Την με αριθμ πρωτ 50807/17-10-2019 Πρόσκληση για διενέργεια πρώτης Δημόσιας Διαβούλευσης των 
τεχνικών προδιαγραφών του εεξξοοππλλιισσμμοούύ μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

- Το από 23-1-2020 έγγραφο (αριθμός πρωτ. εισερχ. εγγράφου 4539/28-1-2020 του Νοσοκομείου) της 
επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών μετά την αξιολόγηση των σχολίων της πρώτης δημόσιας 
διαβούλευσης.  

- Την με αριθμ πρωτ 4539/4-2-2020 Πρόσκληση για τη διενέργεια Δεύτερης Δημόσιας Διαβούλευσης μέσω 
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

- Το από 17-6-2020 έγγραφο (αριθμός πρωτ. εισερχ. εγγράφου 27223/17-6-2020 του Νοσοκομείου) της 
επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με το οποίο κατατέθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μετά την αξιολόγηση των σχολίων της δεύτερης δημόσιας διαβούλευσης, 
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 162.000 € με το ΦΠΑ. 

- Το γεγονός ότι η εν λόγω δαπάνη περιλαμβάνεται στον Πίνακα Προγραμματισμού Προμηθειών έτους 
2020, όπως αυτός εγκρίθηκε με την με αριθμό 717/29-4-2020 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου 
μας (ΑΔΑ: Ψ6ΚΥ469067-72Γ). 
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- Την με αριθμό 1513/24-3-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΟΙ4469067-0Ο3) στον ΚΑΕ 9149 
ποσού 162.000 €.  

- Το από 6-7-2020 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών (αριθμός πρωτ. 32526/15-7-
2020 εισερχ. εγγράφου του Νοσοκομείου) σχετικά με τους ειδικούς όρους του ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού. 

- Την με αριθμό 1253/17-7-2020 Απόφαση που έλαβε ο Διοικητής του Νοσοκομείου (ΑΔΑ:  6ΝΔΤ469067-
Δ2Λ), με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ειδικοί όροι και η διενέργεια 
ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικου 
εξοπλισμού για την ανάπτυξη δυο (2) κλινών στην ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου για την κάλυψη των 
αναγκών της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 162.000 με το ΦΠΑ. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18η/9/2020 και ώρα 18:00μμ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί την 24η/9/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 πμ., με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν 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 η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην 
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε τον Συστημικό αριθμό: 96584. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στις εφημερίδες: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ και 
ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

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)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : 
www.ippokratio.gr  στην διαδρομή : Νέα και ανακοινώσεις ► Διαγωνισμοί-προμήθειες, στις 31/8/2020.  

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

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις 
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των 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 τους3  

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. 

                                                             
3 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. Η με αρ. 14/2020 Προκήρυξη της Σύμβασης 

2.  Το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]  

3. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

4. Η παρούσα διακήρυξη με τα Παραρτήματά της  

5. Το σχέδιο της σύμβασης  

 

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), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, 
στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 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 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο.  

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

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. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188)4. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

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).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 
να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, και να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Σε περίπτωση 
ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων τεχνικού περιεχομένου που έχουν υποβληθεί και σε άλλη 
γλώσσα, επικρατεί η ελληνική έκδοση. 

                                                             
4 Επιτρέπεται 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. 
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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, 4.1. και 6.4 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)5, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του 
Ευρωπαϊκού 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.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 καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 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.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 

 

                                                             
5  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018), 
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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, η οποία καθορίζεται 
σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ του προσφερόμενου είδους/ 
προσφερόμενων ειδών, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Ύψος Εγγυητικής 
Επιστολής Συμμετοχής 

1 Κρεβάτι ΜΕΘ 2 19.354,84 387,10 
2 Μόνιτορ με καπνογραφία 2 24.193,55 483,87 

3 Φορητός Αναπνευστήρας 1 8.064,52 161,29 

4 Διφασικός Απινιδωτής 1 4.838,71 96,77 

5 Μόνιτορ μεταφοράς 1 2.419,35 48,39 

6 Φορητό μηχάνημα συνεχών 
μεθόδων 

1 
16.129,03 322,58 
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7 Φορητό αιμοκάθαρσης φορητή 
όσμωση 

1 
24.193,55 483,87 

8 Αντλίες έγχυσης με βάση 10 12.096,77 241,94 

9 Καρδιογράφος 12κάναλος 2 4.032,26 80,65 

10 Πιεσόμετρο τροχήλατο 2 4.032,26 80,65 

11 Οξύμετρα  8 806,45 16,13 

12 Καρότσι ανάνηψης 2 2.419,35 48,39 

13 Ηλεκτρική αναρρόφηση 2 4.838,71 96,77 
14 Επιτοίχια αναρρόφηση κενού 4 806,45 16,13 

15 Τροχήλατο νοσηλείας 2 2.419,35 48,39 

 

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

Σχετικά υποδείγματα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. 

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, ήτοι μέχρι 23/10/2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 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, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α’ 
171).  

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 
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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 αμετάκλητη 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,  

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 αμετάκλητη 
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 στους διαχειριστές. 
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Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορές 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   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας 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 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 ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 6 

 

                                                             
6 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
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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 2.2.9.2 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 η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω 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.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

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.  
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2.2.3.5. 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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  

- να διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα έτη 2017, 2018, 2019 τουλάχιστον ίσο με την 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναλόγως του προϋπολογισμού των προσφερόμενων 
ειδών.  

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται:  
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- Να διαθέτουν τουλάχιστον μία (1) παράδοση του συγκεκριμένου είδους μέσα στην τελευταία τριετία είτε 
στον Δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. 

 

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 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. 
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Η εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης του εξοπλισμού γίνεται υποχρεωτικά από τον 
προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους 
συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 

 

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. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα III, το 
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, 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.7 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

                                                             
7 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ. 
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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 υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή 
των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου 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 2.2.5 και 2.2.6). 

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 στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 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. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

 

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 
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προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

 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 2.2.3.1, 

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 , που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι 
το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. 
Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 
εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων8. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, 
αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση 
του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα 

                                                             
8 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
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πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται 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 περ. α’ και β’, καθώς 
και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.4. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί 
σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας 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. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
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Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2016, 2017, 2018 στα 
οποία φαίνεται ο ετήσιος γενικός κύκλος εργασιών.  

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική 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 αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις προμηθειών του συγκεκριμένου 
μηχανήματος για τα έτη 2017, 2018, 2019 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. Ο κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει την 
παράδοση ενός τουλάχιστον παρόμοιου είδους.  

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), ή 
αντίστοιχο  

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

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 εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της 
σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει  
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να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις 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 οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 
ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει 
από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον 
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 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.  
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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).  

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά 
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  

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 στον ν.4412/2016, 
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ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «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.  

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής 
τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι 
στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή 
σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει 
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

 

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. 

 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους 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. 
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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 ηλεκτρονικά 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 εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, υπογραφής , με την 
επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για 
τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

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

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά 
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή 
μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

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 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 
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της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 
ηλεκτρονική 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) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του 
ν. 4412/20169, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, 
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 
(Παράρτημα...), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της 
παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ 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 «Τεχνικές προδιαγραφές-Ειδικοί Όροι» του Παραρτήματος Ι 
της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 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. 

                                                             
9 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα 

αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  





   

   

 
Σελίδα 31 

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

Επιπλέον του Φύλλου Συμμόρφωσης, ο οικονομικός φορέας πρέπει να περιλάβει και υπεύθυνη δήλωση 
ότι αποδέχεται και πληροί τους ειδικούς όρους της παρούσης Διακήρυξης, όπως αυτοί αναλυτικά 
αναφέρονται στο Παράρτημα Ι-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές –Ειδικοί Όροι. 

 

4. Επίσημα τεχνικά φυλλάδια.  

Μετά από το Φύλλο Συμμόρφωσης, ο οικονομικός φορέας 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 / 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) σε ηλεκτρονική μορφή με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και 
λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές στην Ελληνική γλώσσα ή/και Αγγλική. 

 

6. Πλήρες εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου (Service Manuals) σε ηλεκτρονική μορφή 
στην Ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική γλώσσα. 
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7. Έγγραφη δήλωση, στην οποία οι οικονομικοί φορείς 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.  

 

8. Πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (εφόσον και όπως ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές 
του κάθε μηχανήματος στο Παράρτημα Ι της παρούσης).  

 

9. 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,  

 

10. Λίστα με όλα τα απαραίτητα υλικά για τη λειτουργία, συντήρησή και επισκευή του. 

 

11. Έγγραφη δήλωση για την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας από την 
ημερομηνία οριστικής παραλαβής του μηχανήματος (εφόσον και όπως ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές 
του κάθε μηχανήματος στο Παράρτημα Ι της παρούσης). 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. 
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Στην εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών, των κάθε είδους υλικών και 
της αμοιβής των τεχνικών που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του μηχανήματος, 
καθώς επίσης και των εργασιών προληπτικής συντήρησης που θα πραγματοποιούνται στο διάστημα που 
ισχύει η εγγύηση. 

 

12. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης του ζητούμενου εξοπλισμού, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο άρθρο 6.2.1. 

 

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 IV της παρούσης διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι στην τεχνική προσφορά επί ποινή απόρριψης, 
δεν αναφέρονται οικονομικά στοιχεία. 

 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.  

 

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV της παρούσης διακήρυξης.  

Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται ξεχωριστά ανά προσφερόμενο είδος. 

 

Α. 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)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του 
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ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο 
Παράρτημα IV 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 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 σε δυο (2) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης, ώστε να διαμορφωθούν τα τελικά σχέδια και στοιχεία εφαρμογής, εγκατάσταση 
των μηχανημάτων 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.   

   

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 
προϋπολογισθείσα τιμή  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. 
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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. 

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». 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

 

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 προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  
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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 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, 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) 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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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»  
και «Οικονομική Προσφορά» την 24η-9-2020 και ώρα 12η πρωινή. 

 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 
παρούσας, κάθε προσφέρων  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 γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και  τους 
όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν 
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τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών 
προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 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 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. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση τεχνικών 
προδιαγραφών πρώτο στάδιο και αξιολόγηση οικονομικών προδιαγραφών δεύτερο στάδιο)  επικυρώνονται 
με μία απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 100 του Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 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, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) 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. 
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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 τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 
πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική 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 δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και ο 
προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο 
όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά 
έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα 
αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση 
των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων 
των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 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 με 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 προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  





   

   

 
Σελίδα 40 

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 από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα 
ανωτέρω 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 δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. 

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

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση 
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο 
της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016. 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 
36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και  

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην 
περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς 
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από 
την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό 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 ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

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 ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε 
περίπτωση προσφυγής κατά πράξης 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 τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

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. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο 
άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  
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Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

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 άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.  

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. 

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 και την περ. α΄ της παρ. 1 του αρθρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

• 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 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

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. 

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει 
παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας10 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω 
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί 
των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

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

                                                             
10  Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί από 

το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019. 
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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. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ 
και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου11. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων 
βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα 
ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 
τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση 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. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 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.  

                                                             
11  Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
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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 V 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 επιστρέφεται 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, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
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δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X 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 της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

 

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 πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του μηχανήματος. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν 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. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

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

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

 

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. 
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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 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, 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 αυτών 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 και οι τόκοι επιβάλλονται 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), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
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προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου 
στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης 
αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που 
επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο 
αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι 
συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 
του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 
υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η 
προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό σε χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών 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 παραδοθούν τα μηχανήματα, 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 μηχανημάτων 

6.2.1. Η παραλαβή του εξοπλισμού θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών από την υπογραφή 
της σύμβασης.  

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.  
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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 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 ξεκινήσει 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 τη 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, 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 :  
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 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.   

Παραλαβή δε θα γίνει δεκτή αν τα προσφερόμενα είδη δεν είναι αυτά που προσφέρθηκαν και 
κατακυρώθηκαν.  

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. 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. 
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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΄εφεση 
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. 

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 μηχανημάτων, 
με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλο, 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. 
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6.3.3. Η επιστροφή των μηχανημάτων 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 Ι.
  

Για την καλή λειτουργία του προσφερόμενου συγκροτήματος 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 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 Α.Α.. :  

 Την καλή και αποδοτική λειτουργία του μηχανήματος.Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του 
προσφερόμενου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών και αναλωσίμων που 
περιλαμβάνονται στο μηχάνημα ή είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του.  

 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, ενώ και τα ανταλλακτικά θα είναι αμεταχείριστα 
και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο.  

 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.  
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 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).  

 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 αναδόχου.  

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

 

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 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. 

 

6.5  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα 
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

 

6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις 
αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
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6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης 
σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα 
υποκατάστασης). 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 

                    
         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΚΛΙΝΗΣ ΜΕΘ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ  

Τεμάχια: 2, Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  24.000 € με το ΦΠΑ 
 

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΛΙΝΗ 

1. Η προσφερόμενη κλίνη να είναι καινούργια, σύγχρονης τεχνολογίας, πλήρως ηλεκτροκίνητη, από υλικά 
υψηλής αντοχής, να λειτουργεί με ρεύμα πόλεως. Να διαθέτει και ενσωματωμένη μπαταρία σε 
περίπτωση διακοπής ρεύματος ή μετακίνησης της κλίνης. 

2. Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι διαστάσεων 200x85 cm περίπου και να διαιρείται σε τέσσερα (4) 
προσθαφαιρούμενα τμήματα (πλάτης, λεκάνης, μηρών και ποδιών) για τον εύκολο καθαρισμό τους, 
από πλαστικό υλικό εκ των οποίων το τμήμα της λεκάνης να παραμένει σταθερό και τα υπόλοιπα τρία 
(3) να είναι κινητά. 

3. Να διαθέτει ενσωματωμένη επέκταση για ασθενείς  με ύψος τουλάχιστον 214cm. 
4. Η κλίνη να συμμορφώνεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Οδηγία IEC 60601-2-52 που αφορά την ασφάλεια 

και τη λειτουργία των Ιατρικών Κρεβατιών. Να είναι ιατρική συσκευή class I, τύπος Β και να έχει βαθμό 
προστασίας τουλάχιστον ΙΡΧ4 για τα ηλεκτρικά μέρη της. 

5. Να είναι ισχυρής κατασκευής και κατάλληλη για υπέρβαρους ασθενείς. Να δύναται να ανυψώσει 
ασφαλές φορτίο λειτουργίας τουλάχιστον (SWL) 270 κιλών. 

6. Το κρεβάτι να διαθέτει ζεύγος αναδιπλούμενων πλαστικών προστατευτικών (2 σε κάθε πλευρά), να 
είναι ενσωματωμένα στο ερεισίνωτο της κλίνης  και να ρυθμίζονται καθ’ ύψος. 

7. Να διαθέτει ενσωματωμένα χειριστήρια στην εξωτερική πλευρά των πλαστικών προστατευτικών για 
χρήση από το Νοσηλευτικό προσωπικό και στην εσωτερική πλευρά τους για χρήση από τον ασθενή. 

8. Να εκτελούνται ηλεκτρικά μέσω ενσωματωμένων χειριστηρίων στην εξωτερική πλευρά των πλαστικών 
προστατευτικών για χρήση από το Νοσηλευτικό προσωπικό, οι παρακάτω κινήσεις και λειτουργίες: 
a. Ύψος από 34-80 cm (±2cm)  
b. Τμήμα πλάτης τουλάχιστον 60ο  
c. Τμήμα μηρών τουλάχιστον 20ο   
d. Τμήμα μηρών ποδιών τουλάχιστον 15ο   
e. Trendelenburg/Anti-Trendelenburg τουλάχιστον 12ο  
f. Θέση καρδιολογικής καρέκλας 
g. Θέση CPR 
h. Οριζοντίωση της επιφάνειας κατάκλισης 
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9. Να εκτελούνται ηλεκτρικά μέσω των ενσωματωμένων χειριστηρίων στην εσωτερική πλευρά των 
πλαστικών προστατευτικών αλλά και μέσω ενσύρματου χειριστηρίου για τον ασθενή, οι παρακάτω 
τουλάχιστον κινήσεις: 
a. Τμήμα πλάτης τουλάχιστον 60ο  
b. Τμήμα μηρών τουλάχιστον 20ο  

10. Να υπάρχει η δυνατότητα κλειδώματος των κινήσεων για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τη χρήση. 
11. Να υπάρχει ψηφιακή ένδειξη όλων των ηλεκτρικών κινήσεων. Το κρεβάτι να κάνει παύση στις 30ο και 

να υπάρχει οπτική ένδειξη/συναγερμός, για να μπορούν να εφαρμοστούν τα αναπνευστικά 
πρωτόκολλα (θέσης “Fowler”). 

12. Οι μετόπες κεφαλής και ποδιών να προσθαφαιρούνται εύκολα. Η μετόπη της κεφαλής να μην 
ακολουθεί τις κινήσεις της κλίνης για αποφυγή συγκρούσεων με τον περιβάλλοντα χώρο. 

13. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ζύγισης πιστοποιημένο κατά για την ακρίβειά του κατά κλάση ΙΙΙ, 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Να υπάρχει η δυνατότητα ακρίβειας έως και 500 γραμμάρια. 

14. Να διαθέτει οθόνη υπόδειξης του βάρους εκατέρωθεν της κλίνης. Να υπάρχει η δυνατότητα 
προσθαφαίρεσης αντικειμένων  χωρίς να μεταβάλλεται το πραγματικό βάρος του ασθενή. 

15. Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης κίνησης ασθενή, ρυθμιζόμενης ευαισθησίας με δυνατότητα 
απενεργοποίησης, που θα ειδοποιεί ηχητικά το προσωπικό για τυχόν έξοδο ή έντονη κίνηση του ασθενή 
επί της κλίνης (σπασμοί) διασφαλίζοντας την ασφάλεια του κατά τη Νοσηλεία. 

16. Να  διαθέτει σύστημα το οποίο θα ανιχνεύει εμπόδια κάτω από την επιφάνεια κατάκλισης και θα 
σταματάει την καθοδική κίνηση.  

17. Η κλίνη να διαθέτει μοχλούς εκατέρωθεν της κλίνης για θέση CPR, οι οποίες θα είναι τοποθετημένες στο 
τμήμα των ποδιών προκειμένου να μη παρεμποδίζεται η χρήση τους από τα πλαϊνά προστατευτικά όταν 
αυτά βρίσκονται κατεβασμένα. 

18. Τα τμήματα της επιφάνειας κατάκλισης να διαθέτουν εργονομικό σχεδιασμό για να αποφορτίζουν την 
πίεση που δέχεται ο ασθενής  στο τμήμα της κοιλιακής χώρας, όταν το τμήμα της πλάτης ανεβαίνει. 

19. Η κλίνη να διαθέτει ποδοδιακόπτες για την αυξομείωση του ύψους αμφίπλευρα της κλίνης. 
20. Να φέρει τουλάχιστον τέσσερις (4) θέσεις για παρελκόμενα εξαρτήματα, το οποία να προσφερθούν 

προς επιλογή. Η κάθε κλίνη  να συνοδεύεται από ένα στατώ ορού με τέσσερα (4) μεταλλικά άγκιστρα.  
21. Να διαθέτει τέσσερις (4) διπλούς αντιστατικούς τροχούς διαμέτρου τουλάχιστον 150mm με κεντρικό 

σύστημα φρένων. 
22. Να διαθέτει προσκρουστήρες στις τέσσερις (4) γωνίες της.  
23. Να διαθέτει φωτισμό στο κάτω τμήμα της κλίνης για μεγαλύτερη ασφάλεια σε χώρους με χαμηλό 

φωτισμό. 
 

Β. ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ 

24. Η κλίνη να συνοδεύεται με ενσωματωμένο αερόστρωμα για τη πρόληψη και τη θεραπεία όλων των 
βαθμών κατακλίσεων, κατάλληλο τόσο για την πρόωρη κινητοποίηση των ασθενών όσο και για τη 
θεραπεία εγκαυμάτων. 

25. Το σύστημα να αποτελείται από το ενσωματωμένο αερόστρωμα και την αντλία αέρος. 
26. Το αερόστρωμα να χωρίζεται σε ανατομικές ζώνες με δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης ανάλογα με το 

βάρος και τον σωματότυπο του ασθενή. 
27. Όλες οι κινήσεις της αντλίας να διαθέτουν δυνατότητα κλειδώματος για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τη 

χρήση. 
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28. Να αποτελείται από τουλάχιστον 20 αεροθαλάμους με δυνατότητα μεμονωμένης αντικατάστασης τους 
σε περίπτωση βλάβης. 

29. Να διαθέτει κομβίον επί της αντλίας το οποίο θα ξεφουσκώνει τους αεροθαλάμους της κεφαλής για τη 
διευκόλυνση της διασωληνώσεως του ασθενή αλλά και την τοποθέτησή του σε πρηνή θέση. 

30. Με το πάτημα ενός πλήκτρου να επιτυγχάνεται και να διατηρείται μέγιστη  πληρότητα στις κυψελίδες 
παρέχοντας έτσι σταθερή επιφάνεια για τη μεταφορά ή τις εργασίες καθαρισμού του ασθενή ή του 
αεροστρώματος. Να απενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία αυτή με το πέρας  30 λεπτών το μέγιστο. 

31. Κατά την εφαρμογή CPR είτε ηλεκτρικά είτε μηχανικά καθώς το κρεβάτι παίρνει την οριζόντια θέση οι 
κυψελίδες του αεροστρώματος παράλληλα να ξεφουσκώνουν. 

32. Η θεραπευτική επιφάνεια να μπορεί εκτελεί αυτόματα πλευρική κλίση εκατέρωθεν για τη πρόωρη 
κινητοποίηση του ασθενή τουλάχιστον 20° ανά χρονικά διαστήματα που θα επιλέξει ο χρήστης. Να 
αναφερθούν οι επιτρεπόμενοι χρόνοι. Επιπλέον, να διαθέτει ένδειξη που θα εμφανίζει τη θέση των 
πλαϊνών προστατευτικών και να αποτρέπει την εκτέλεση της πλάγιας κλίσης όταν αυτά είναι 
κατεβασμένα, για ασφάλεια του ασθενή. 

33. Η θεραπευτική επιφάνεια να μπορεί εκτελεί εναλλασσόμενη κίνηση ανά αεροθάλαμο για τη πρόληψη 
και θεραπεία όλων των βαθμών των κατακλίσεων ανά χρονικά διαστήματα που θα επιλέξει ο χρήστης . 
Να αναφερθούν οι επιτρεπόμενοι χρόνοι. 

34. Η θεραπευτική επιφάνεια να μπορεί να εκτελεί παλμική θεραπεία μεταβλητής εντάσεως ανά χρονικά 
διαστήματα που θα επιλέξει ο χρήστης. Να αναφερθούν οι επιτρεπόμενοι χρόνοι. 

35. Να διαθέτει ενσωματωμένη θήκη για συγκράτηση ακτινολογικής κασέτας. 
36. Το στρώμα να διαθέτει στο κάτω τμήμα του, ενσωματωμένη επέκταση από αεροθαλάμους, στην 

περίπτωση που χρησιμοποιείται η λειτουργία επιμήκυνσής της κλίνης. Να αναφερθεί ο τρόπος. 
37. Το αερόστρωμα να διαθέτει κάλυμμα αποσπώμενο με πλήρως καλυπτόμενο φερμουάρ για αποφυγή 

δημιουργίας εστιών μόλυνσης, αεροδιαπερατό, αδιάβροχο. Να διαθέτει αντιμικροβιακές ιδιότητες. Να 
απολυμαίνεται στο πλυντήριο ή με κοινά καθαριστικά. 

38. Το κάλυμμα να είναι βραδύκαυστο και να συμμορφώνεται πλήρως με την Διεθνή Οδηγία BS 7175. 
 
 

Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

39. Να παρέχεται για το σύνολο της προμήθειας εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη 
κατά την οποία να παρέχεται δωρεάν υποστήριξη βλαβών και προβλεπόμενης συντήρησης 
συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών καθώς και παροχής ανταλλακτικών για τα επόμενα 
τουλάχιστον δέκα (10) έτη μετά το πέρας της εγγύησης. 

40. Ο κατασκευαστικό οίκος να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 και ISO 13485 και ο προσφερόμενος 
εξοπλισμός να διαθέτει CE. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά τα οποία θα είναι 
μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.  

41. Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO14001, ISO 9001 και ISO 13485 (διακίνηση και 
τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) . Ο προμηθευτής να πληροί την Υ.Α. Δυ8δ/Γ.Π. 
οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ. 
117/2004. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

42. Ο προμηθευτής να διαθέτει, μόνιμα, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποίηση ειδικής 
εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο, για τη συντήρηση και την εκπαίδευση του προσφερόμενου 
εξοπλισμού (να κατατεθεί το πιστοποιητικό). 

43. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές στα έντυπα του κατασκευαστικού οίκου 
και τα εγχειρίδια χρήσης ή σε σχετικές βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου (επί ποινή 
αποκλεισμού). 
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕΘ 

Τεμάχια: 2, Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  30.000 € με το ΦΠΑ 
 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕΘ  
I. Γενικά 
- Να είναι τελευταίας τεχνολογίας (τουλάχιστον τελευταίας 10ετιας-να αναφερθεί έτος πρώτης 

κυκλοφορίας προς αξιολόγηση), κατάλληλο για χρήση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, για την 
παρακολούθηση των ζωτικών παραμέτρων βαρέως πασχόντων ασθενών. 

- Να διαθέτει ενσωματωμένο τροφοδοτικό για να λειτουργεί με τάση 220V/50Hz και να είναι αθόρυβο 
χωρίς ανεμιστήρα.  

- Να καλύπτει τις σχετικές με ιατροτεχνολογικά προϊόντα, διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και να 
διαθέτει απαραίτητο πιστοποιητικό σήμανσης CE. Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει 
πιστοποίηση ISO 9001 ή/και ISO 13485 καθώς και βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ή Κοινοποιημένου 
Οργανισμού από την οποία να προκύπτει ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της υπουργικής 
απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/07.01.2004 ("Αρχές & κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής 
διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων" - ΦΕΚ Β' 32/16.01.2004). 

- Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης (να αναφερθεί η πόλη 
όπου εδρεύει). 

- Να είναι εύκολο στον χειρισμό του μέσω οθόνης αφής και να διαθέτει λογισμικό και menu λειτουργίας 
στην Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση να κατατεθεί έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ότι 
τα μόνιτορ θα διαθέτουν menu λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα κατά την παράδοσή τους. 

- Το monitor θα πρέπει απαραίτητα να φέρει τους ανάλογους ενισχυτές – δυνατότητες, προγράμματα, 
ηλεκτρόδια, καλώδια, κ.λ.π. και γενικότερα εξαρτήματα για λειτουργία και πλήρη χρήση του στη μονάδα, 
χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.  

- Να επικοινωνεί, μέσω σύνδεσης σε κοινό ψηφιακό δίκτυο ETHERNET, τόσο με τον Κεντρικό Σταθμό, όσο 
και με τα άλλα παρακλίνια monitors (επικοινωνία bed to bed). Κατά την επικοινωνία bed to bed να 
απεικονίζονται οι πληροφορίες του προς στιγμήν παρακολουθούμενου monitor ταυτόχρονα με εκείνες 
του monitor που λαμβάνει.  

- Να φέρει έγχρωμη οθόνη αφής, τεχνολογίας TFT, Medical Grade, τουλάχιστον 15 ιντσών, υψηλής 
ανάλυσης τουλάχιστον 1280x768, τουλάχιστον οκτώ (8) καναλιών.  

- Η ανάρτηση κάθε μόνιτορ θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή είτε με σπαστό βραχίονα από 
τον τοίχο, ράγα ή κονσόλα οροφής της ΜΕΘ είτε σε ράφι ανάλογα την υποδομή της εκάστοτε ΜΕΘ.   

- Να είναι πλήρως βυσματούμενου τύπου (modular) με πολυπαραμετρικούς ή ξεχωριστούς ενισχυτές με 
δυνατότητα εναλλαγής ανάμεσα στα μόνιτορ, ώστε να είναι δυνατή η διαμόρφωση της σύνθεσης 
ανάλογα με τον ασθενή αλλά και καλύτερη αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων σε περίπτωση βλάβης. 
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- Να φέρει φίλτρα παρασίτων δικτύου, προστασίας από ρεύματα απινίδωσης και διαθερμίας. Να έχει 
δυνατότητα ανίχνευσης παλμών βηματοδότησης. 

- Να έχει ταχύτητες σάρωσης κυματομορφών 6,25 - 12,5 – 25 - 50mm/sec ανάλογα με την παράμετρο και 
δυνατότητα παγώματος των κυματορφών και εκτέλεσης μετρήσεων με cursor.  

 
ΙI. Γενικά Χαρακτηριστικά 

Να διαθέτει για όλες τις παραμέτρους, οπτικοακουστικούς συναγερμούς (alarms) με ρυθμιζόμενα άνω και 
κάτω όρια καθώς και συναγερμό για τεχνικό πρόβλημα. Να διαθέτει τουλάχιστον τρία διαφορετικά 
επίπεδα συναγερμού ανάλογα με την κρισιμότητά του και να υπάρχει δυνατότητα αρχειοθέτησης 
συμβάντων συναγερμού με δυνατότητα ανάκλησης (ξεχωριστά από τον Κεντρικό Σταθμό). Να έχει 
δυνατότητα αυτόματης άμεσης ρύθμισης των ορίων συναγερμού για όλες τις παραμέτρους ταυτόχρονα.  
Τα όρια των συναγερμών των παρακλίνιων monitors για τις διάφορες παραμέτρους να ρυθμίζονται 
εύκολα από το χειριστή, τόσο από το μόνιτορ όσο και από τον Κεντρικό Σταθμό, και να απεικονίζονται 
συνεχώς στην οθόνη του μόνιτορ. 
Σε περίπτωση αποκόλλησης ηλεκτροδίου ΗΚΓ το μόνιτορ να μεταπηδά αυτόματα σε άλλη απαγωγή ώστε 
να μην χάνεται από την οθόνη το ΗΚΓ του ασθενούς και να υπάρχει ειδοποίηση στον χρήστη. 
Να διαθέτει μνήμη trend τουλάχιστον 48 ωρών, όλων των παραμέτρων σε γραφήματα και πίνακες με 
υψηλό ρυθμό δειγματοληψίας τουλάχιστον 20 sec. Τα γραφήματα να εμφανίζονται στην οθόνη 
ταυτόχρονα με όλες τις κυματομορφές και μετρήσεις πραγματικού χρόνου, ώστε να μην αλλοιώνεται η 
παρακολούθηση του ασθενούς.  
Να έχει, οπωσδήποτε, δυνατότητα ανίχνευσης αρρυθμιών και αυτόματης κατάταξης σε ομάδες 
(τουλάχιστον είκοσι), περιλαμβανομένης της κολπικής μαρμαρυγής, με ανάλυση δύο τουλάχιστον 
απαγωγών ταυτόχρονα, και να αποθηκεύει τα αρρυθμικά επεισόδια στη μνήμη του. 
Να πραγματοποιεί ανάλυση ST σε 12 απαγωγές και να δίνει την αντίστοιχη μεταβολή στην οθόνη και για 
τις 12 απαγωγές συγχρόνως. Να δίνει την αντίστοιχη μεταβολή στην οθόνη υπό μορφή γραφήματος και 
για τις 12 απαγωγές συγχρόνως, για διευκόλυνση του προσωπικού στην ερμηνεία του και να έχει 
δυνατότητα ρύθμισης των σημείων J χειροκίνητα.  
Το monitor να έχει την δυνατότητα λήψης και απεικόνισης πλήρους ηλεκτροκαρδιογραφήματος 12 
απαγωγών με πενταπολικό ή εξαπολικό καλώδιο και απεικόνισής τους ταυτόχρονα στην οθόνη. Επιπλέον 
με τη χρήση 10πολικού καλωδίου να λαμβάνει πλήρες καρδιογράφημα 12 απαγωγών με δυνατότητα 
αυτόματων μετρήσεων διάγνωσης και εκτύπωσης μέσω του Κεντρικού Σταθμού σε laser printer.  
Να διαθέτει πρόγραμμα αιμοδυναμικών υπολογισμών και οξυγόνωσης καθώς και πρόγραμμα για 
υπολογισμό δοσολογίας φαρμάκων. 

 
ΙΙI. Παράμετροι 

 Βαθμίδα καρδιογραφήματος αναπνοής 
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Α) Η λήψη του καρδιογραφήματος να γίνεται μέσω εύκαμπτου, ανθεκτικού στις μηχανικές 
καταπονήσεις καλωδίου με 3/5/6 και 10 ηλεκτρόδια. Να συνοδεύεται από πενταπολικό καλώδιο 
ασθενούς. 
Β) Εύρος μέτρησης καρδιακού ρυθμού 30-300 bpm και διαγνωστική συχνότητα καρδιογραφήματος 
0.05-150Hz. 
Γ) Ο καρδιακός ρυθμός να λαμβάνεται εναλλακτικά και από την πληθυσμογραφική καμπύλη ή την 
αρτηριακή πίεση. 
Δ) Να εμφανίζει την τιμή και να απεικονίζει την κυματομορφή της αναπνοής από το ίδιο με το 
ΗΚΓφημα καλώδιο, η ευαισθησία της οποίας να ρυθμίζεται τόσο χειροκίνητα όσο και αυτόματα. 
Ε) Εύρος μέτρησης συχνότητας αναπνοής 0-150 bpm. 
Στ) Να ρυθμίζεται ο χρόνος άπνοιας 

 Βαθμίδα κορεσμού αιμοσφαιρίνης 
Α) Να απεικονίζει την κυματομορφή (κύμα περιφερειακού παλμού) και να εμφανίζει την τιμή του 
κορεσμού Ο2 (SpO2).  
Β) Εύρος μέτρησης παλμού 30-300bpm & κορεσμού 0%-100% 
Γ) Να διαθέτει ειδικό σύστημα για την απόρριψη των παρασίτων των οφειλόμενων σε χαμηλή 
αιμάτωση και στην κίνηση του ασθενούς και η παρεχόμενη ακρίβεια σε συνθήκες συνεχούς κίνησης 
και χαμηλής αιμάτωσης στο εύρος 70-100% να είναι ≤3%. 
Δ) Να συνοδεύεται από αισθητήρα πολλαπλών χρήσεων δακτύλου και να δέχεται και αισθητήρες 
μίας χρήσεως. 

 Βαθμίδα αναίμακτης πίεσης  
Α) Να μετρά την αναίμακτη πίεση με την ταλαντωσυμμετρική μέθοδο με χειροκίνητο (manual) και 
αυτόματο τρόπο με ρυθμιζόμενα από τον χρήστη διαστήματα από κάθε 1 λεπτό έως 8 ώρες και να 
εμφανίζει στην οθόνη τις αντίστοιχες τιμές της συστολικής, διαστολικής και μέσης πίεσης.  
Β) Να διαθέτει δυνατότητα υποδοχής για διαφορετικά μεγέθη περιχειρίδων και να συνοδεύεται 
από δύο περιχειρίδες (κανονικού και μεγαλόσωμου ενήλικα). 
Γ) Να έχει υψηλή ακρίβεια σε συνθήκες κίνησης του ασθενούς. 

 Βαθμίδα θερμοκρασίας 
Α) Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας σε ένα και προαιρετικά δύο ανεξάρτητα 
κανάλια (Τ1 και Τ2) και να εμφανίζει την τιμή τους και τη διαφορά (ΔΤ).  
Β) Να συνοδεύεται από αισθητήρα ορθού/οισοφάγου. 

 Βαθμίδα αιματηρών πιέσεων 
Α) Να διαθέτει ενισχυτή 2 τουλάχιστον αιματηρών πιέσεων που να απεικονίζει τις κυματομορφές 
και να εμφανίζει ταυτόχρονα τις τιμές της συστολικής, διαστολικής και μέσης πίεσης.  
Β) Nα έχει δυνατότητα απεικόνισης των κυματομορφών σε υπέρθεση (over lapping με κοινό 0). 
Γ) Να υπολογίζει την Pulse Pressure Variation και να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα μέτρησης της 
πίεσης ενσφήνωσης της πνευμονικής αρτηρίας και της αρδεύουσας πίεσης εγκεφάλου (CPP) στην 
ενδοκράνια πίεση. 
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Επιπλέον παράμετροι  
Δ) Να έχει δυνατότητα παρακολούθησης επιπλέον αιματηρών πιέσεων με προσθήκη αντίστοιχων 
βυσματούμενων ενισχυτών.  

 Βαθμίδα συνεχούς καρδιακής παροχής για την παρακολούθηση της αιμοδυναμικής εικόνας του 
ασθενή με χρήση καθετήρων τεχνολογίας PiCCO. Να συνοδεύεται από καλώδιο σύνδεσης 
καθετήρων πολλαπλών χρήσεων  
(Μία (1) βαθμίδα για κοινή χρήση με όλα τα μόνιτορ).  

 Βαθμίδα καπνογραφίας 
Α) Να απεικονίζεται η κυματομορφή και αριθμητικά η τιμή του τελοεκπνευστικού διοξειδίου του 
άνθρακα (EtCO2). 
Β) Μέθοδος μέτρησης mainstream & sidestream για χρήση σε διασωληνωμένους και μη ασθενείς. 
Να συνοδεύεται από σετ παρελκομένων κύριας ροής. 
(Μία (1) βαθμίδα για κοινή χρήση με όλα τα μόνιτορ). 

 Να έχει δυνατότητα αναβάθμισης με βυσματούμενες ενισχυτικές βαθμίδες και οπωσδήποτε 
βαθμίδα κορεσμού οξυγόνου μεικτού φλεβικού αίματος (SvO2) και φλεβικού αίματος (ScVO2), 
βαθμίδα εγκεφαλογραφήματος τεσσάρων τουλάχιστον καναλιών με δυνατότητα απεικόνισης BSR, 
βαθμίδα σπειρομετρίας ανεξάρτητη από την ύπαρξη αναπνευστήρα και βαθμίδα μέτρησης βάθους 
καταστολής μέσω του διφασικού δείκτη (BIS) με χρήση αισθητήρων αμφοτερόπλευρης 
παρακολούθησης του εγκεφάλου. Να προσφερθούν με ξεχωριστή τιμή. 

 Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αναπνευστήρα, επιθυμητό για αντλίες έγχυσης και άλλες 
παρακλίνιες συσκευές για μεταφορά δεδομένων από αυτές στην οθόνη του. Να κατατεθεί 
κατάλογος με τα συμβατά μηχανήματα και μοντέλα.  

 Να διαθέτει ευέλικτη λύση μεταφοράς του ασθενούς ώστε κατά την μεταφορά του να μην 
απαιτείται αποσύνδεση του από τα καλώδια και τους μορφομετατροπείς λήψης των ζωτικών 
σημείων και να μην υπάρχει απώλεια δεδομένων, είτε να συνοδεύεται από ειδικό μόνιτορ 
μεταφοράς, το οποίο να δέχεται τις ίδιες βυσματούμενες μονάδες του παρακλίνιου μόνιτορ με 
οθόνη μεγαλύτερη των 6’’ και χρόνο μπαταρίας τουλάχιστον 3 ωρών.  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες, αμεταχείριστες,σύγχρονης τεχνολογίας, ανθεκτικής 
κατασκευής κατάλληλες για χρήση σε χώρους του Νοσοκομείου και να περιλαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα εξαρτήματα για την ορθή λειτουργία της. 

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 
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3. Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός να δίνει την δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα πληροφοριακά 
συστήματα νοσοκομείου (π.χ. ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή) μέσω διεθνών αναγνωρισμένων 
προτύπων επικοινωνίας (π.χ. HL7, ASTM). Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι ακόμη και μετά την 
ολοκλήρωση του έργου, θα παράσχει στον φορέα την τεχνική υποστήριξη (ρύθμιση παραμέτρων & 
πληροφόρηση) που τυχόν απαιτηθεί προκειμένου να επιτευχθεί η διασύνδεση με τρίτα 
πληροφοριακά συστήματα 

4. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης στο οποίο θα απαντάται με σαφήνεια η συμφωνία ή όχι στις 
τεχνικές προδιαγραφές, παραπέμποντας, για την τεκμηρίωση, στα συνημμένα στην προσφορά 
prospectus, ή άλλα φυλλάδια του οίκου, με την ίδια αρίθμηση των τεχνικών προδιαγραφών 

5. Να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη στην οποία θα περιλαμβάνεται το σύνολο των 
ανταλλακτικών για τυχόν επισκευές και οι απαιτούμενοι περιοδικοί έλεγχοι ασφαλούς λειτουργίας. 

6. Στην οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνεται και προσφορά πλήρους τεχνικής κάλυψης του 
συνόλου των παρακλίνιων monitors και των ενισχυτικών βαθμίδων (modules), περιλαμβανομένων 
των κάθε φύσης ανταλλακτικών προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης καθώς των τακτικών 
ρυθμίσεων-ελέγχων καλής λειτουργίας, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης. Το σχετικό ετήσιο 
τίμημα θα παραμένει αμετάβλητο τουλάχιστον έως τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την έναρξη 
λειτουργίας των μηχανημάτων, μη επιδεχόμενο αναπροσαρμογής, πλην της τιμαριθμικής. 

7. Ο ανάδοχος να διαθέτει επαρκές Τεχνικό Προσωπικό, εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο από την 
Κατασκευάστρια Εταιρεία , (για τις συγκεκριμένες συσκευές που προσφέρει ), το οποίο και θα 
αναφέρει αναλυτικά καθώς και θα προσκομίσει όλα εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με 
την εκπαίδευση τους και την πιστοποίηση τους επί ποινή αποκλεισμού 

8. 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 συγκροτήματος ενώ στην αρχική 
προσφορά (στον επιμέρους φάκελο τεχνικής  προσφοράς) μπορεί να δοθεί στην αγγλική και κατά 
προτίμηση και    στην Ελληνική.  

9. Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες: 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 του συγκροτήματος. 

10. Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπαιδεύσει το προσωπικό του τμήματος της Βιοϊατρικής τεχνολογίας  
όσον αφορά την χρήση και συντήρηση  των μηχανημάτων. Κατά την 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 
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προς εκπαίδευση νέου προσωπικού. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα δοθεί και το κατάλληλο 
πιστοποιητικό από πιστοποιημένο εκπαιδευτή ή από τον κατασκευαστικό οίκο. Πλήρες εγχειρίδιο 
συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου (SERVICE MANUAL) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή θα παραδοθεί στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. 

         11.    Για λόγους διασφάλισης ποιότητας πρέπει να κατατεθούν τα εξής: 
 Πιστοποιητικό EN ISO 9001 : 2008 ή EN ISO 13485 : 2003 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων (μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα) 
 Πιστοποιητικό EN ISO 13485 : 2003 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

(μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα) 
 Πιστοποιητικά σήμανσης CE για τον προσφερόμενο εξοπλισμό 
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3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 

Τεμάχια: 1, Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  10.000 € με το ΦΠΑ 
 

1. Ο υπό προμήθεια φορητός αναπνευστήρας θα πρέπει να είναι άριστης αντοχής και νέας τεχνολογίας, 
με έτος 1ης κυκλοφορίας στην αγορά εντός της τελευταίας 4ετίας. Να διαθέτει CE mark και να δύναται 
να χρησιμοποιηθεί σε μεταφορές με αεροπλάνο, ελικόπτερο και ασθενοφόρο. Να είναι 
πιστοποιημένος βάσει προτύπων ΕΝ 13718-1, ΕΝ 13718-2 , ΕΝ 1789 και RTCA DO-160G για την χρήση 
σε ασθενοφόρα και σε αεροδιακομιδές (αεροσκάφη και ελικόπτερα). 

2. Θα πρέπει να είναι φορητός και κατάλληλος για τον αερισμό ενηλίκων ασθενών καθώς και παιδιών, 
με αναπνεόμενο όγκο (Vt) μεγαλύτερο από 100ml.  

3. Να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους (λιγότερο από 4 kg με την ενσωματωμένη μπαταρία), για 
εύκολη μεταφορά και να διαθέτει σύστημα ασφαλούς στερέωσης σε πλαίσιο φορείου ή κλίνης 
ασθενούς. Να δύναται να αναβαθμιστεί με ειδικό σύστημα βάσης μεταφοράς το οποίο να 
περιλαμβάνει και φιάλη οξυγόνου.  

4. Να είναι απλός και εύκολος στο χειρισμό και να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής με πεδία άμεσης 
ρύθμισης που να ανταποκρίνονται στην κατηγορία του ασθενούς. Η οθόνη να είναι εργονομικά 
τοποθετημένη και να διαθέτει λειτουργία περιστροφής κατά 180 μοίρες για εύκολη και συνεχή 
παρακολούθηση σε κάθε περίπτωση. 

5. Να λειτουργεί σε δίκτυο πόλης (220V/50Hz), μέσω κατάλληλου μετασχηματιστή καθώς και να είναι 
εφοδιασμένος με ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία που να προσδίδει αυτονομία 
τουλάχιστον οχτώ (8) ωρών. Να δύναται να τροφοδοτηθεί με τάση 12 και 24 V DC, μέσω 
μετασχηματιστή για χρήση σε ασθενοφόρο, ο οποίος να προσφερθεί προς επιλογή. 

6. Ο αναπνευστήρας να λειτουργεί με οξυγόνο, από το δίκτυο του Νοσοκομείου και από φιάλες. Η 
συσκευή να διαθέτει δύο εισόδους σύνδεσης, δηλαδή α) πεπιεσμένου οξυγόνου και β) γρήγορης 
σύνδεσης με επιτοίχια λήψη οξυγόνου, για εναλλαγή σύνδεσης χωρίς να διακόπτεται ο αερισμός του 
ασθενούς. 

7. Να εκτελεί τουλάχιστον τους παρακάτω τρόπους αερισμού:  
α) Υποχρεωτικό αερισμό ελεγχόμενου όγκου και ελεγχόμενου υποβοηθούμενου όγκου (VC-CMV, VC-
AC) 

β) Συγχρονισμένο διαλείποντα υποχρεωτικό αερισμό με και χωρίς (κατ’ επιλογή του χειριστή) 
υποστήριξη πίεσης (VC-SIMV/PS) 

γ) Αερισμό συνεχούς θετικής πίεσης SPN-CPAP με και χωρίς (κατ’ επιλογή του χειριστή) υποστήριξη 
πίεσης  

8. Να διαθέτει τις κάτωθι λειτουργίες: 
α) Μη Επεμβατικό Αερισμό (NIV) – με χρήση μάσκας 
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β) Αερισμό κατά την διάρκεια ΚΑΡΠΑ, με δυνατότητα άμεσης επιλογής 

9. Ο αναπνευστήρας να διαθέτει ρύθμιση των παρακάτω παραμέτρων: 
 Του παρεχόμενου αναπνεόμενου όγκου (Tidal Volume): από 100 έως 2000 ml τουλάχιστον. 
 Της συχνότητας αναπνοής ανά λεπτό: έως 50/min τουλάχιστον 
 PEEP: 0 έως 20 mbar τουλάχιστον 
 Του λόγου εισπνοής / εκπνοής ασθενή (Ι:Ε) από 1:4 έως και 4:1 
 Σκανδαλισμό (trigger) ροής (να αναφερθούν τα όρια ρύθμισης) 
 Του μίγματος, σε αναλογία Ο2 - αέρα 40% περίπου ή 100% Ο2 
 Υποστήριξη πίεσης (εφόσον εφαρμόζεται): 0 – 35 mbar σε σχέση με την PEEP 
 Κλίσης της υποστήριξης πίεσης (ramp/rising time) τουλάχιστον 3 διαφορετικών επιπέδων 

10. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς για: 
 Πτώση πίεσης αερίου τροφοδοσίας 
 Υψηλή πίεση στους αεραγωγούς  
 Αποσύνδεση ασθενούς 
 Υψηλή συχνότητα αερισμού 
 Άπνοια 
 Διαρροή  
 Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας  
Να υπάρχει η δυνατότητα παύσης του ακουστικού συναγερμού για μικρό χρονικό διάστημα, ενώ 
παράλληλα να διατηρείται ο οπτικός συναγερμός από την αντίστοιχη λυχνία. 

11. Η οθόνη να διαθέτει απεικόνιση ραβδογράμματος πίεσης αεραγωγών ή κυματομορφή καθώς και 
αριθμητικών τιμών τουλάχιστον των κάτωθι μετρούμενων παραμέτρων: 

- πίεσης αεραγωγών,  
- εκπνεόμενου όγκου ανά λεπτό,  
- συχνότητας αναπνοών,  
- εκπνεόμενου όγκου ανά αναπνοή, 

Επιπλέον, στην οθόνη να απεικονίζονται ενημερωτικά και προειδοποιητικά μηνύματα, όπως η 
τρέχουσα κατανάλωση του αερίου καθώς και ο εναπομένων χρόνος μπαταρίας και ως αριθμητική 
τιμή και ως ποσοστό βάσει αντίστοιχου συμβόλου, για τη βοήθεια του χειριστή, στην Ελληνική 
γλώσσα. 

12. Ο αναπνευστήρας να συνοδεύεται από τα παρακάτω εξαρτήματα, έτοιμος για άμεση χρήση: 
 Ένα (1) πλήρες κύκλωμα ασθενούς, πολλαπλών χρήσεων με βαλβίδα εκπνοής ενηλίκων. 
 Σωλήνα τροφοδοσίας για τη σύνδεση του αναπνευστήρα με δίκτυο αερίων ή φιάλη Ο2. 
 Δέκα (10) πλήρη κυκλώματα μίας χρήσεως με ενσωματωμένη βαλβίδα εκπνοής και αισθητήρα 

ροής 
 Διάταξη στήριξης του αναπνευστήρα σε ράγα φορείου ή κλίνης. 
 Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος και επαναφορτιζόμενη μπαταρία. 
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13. Όλα τα τμήματα του αναπνευστήρα που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή, να μπορούν να 
αποστειρωθούν σε κλίβανο ατμού έως και 134°C. 

14. Να πληροί τις κάτωθι απαιτήσεις: 
 Υψηλή μηχανική αντοχή σε κραδασμούς. 
 Προστασία από στερεά και υγρά σε βαθμό IP34 τουλάχιστον. 
 Λειτουργία σε περιβάλλον σχετικής υγρασίας έως 95% τουλάχιστον και θερμοκρασίας από -10ºC ή 

λιγότερο, έως 50ºC. 
 Να είναι πιστοποιημένα κατάλληλος τόσο για ενδονοσοκομειακή χρήση, όσο για διακομιδές με 

ασθενοφόρο καθώς επίσης και αεροδιακομιδές (αεροπλάνο και ελικόπτερο). 
15. Υποχρεωτικά να αναβαθμίζεται για παρακολούθηση καπνογραφίας και καπνομετρία, να προσφερθεί 

προς επιλογή. 
 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

1. Να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και να 
διαθέτει σήμανση CE. Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 και ISO 
13485 σύμφωνα με την Υ.Α ΔΥ8δ/1348/04 που αφορά στη διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης 
Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ 117/2004(ΦΕΚ 82Α) και Π.Δ 15/2006(ΦΕΚ 12Α) σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2003/108. 

3. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη. 
4. Να αναφερθεί: 

α) Η ετήσια κοστολόγηση συμβολαίου πλήρους συντήρησης συμπεριλαμβανομένων των 
ανταλλακτικών, service kits και εργασίας, εκτός λοιπών αναλωσίμων.  
β) Η ετήσια κοστολόγηση προληπτικής συντήρησης συμπεριλαμβανομένων των service kits και 
εργασίας εκτός ανταλλακτικών και λοιπών αναλωσίμων του αναπνευστήρα, μετά το πέρας της 
εγγύησης.  

5. Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για μία 
δεκαετία. 

6. Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς 
και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό 
οίκο για τη συντήρηση των προσφερομένων ειδών.   
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4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΔΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 

Τεμάχια: 1, Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  6.000 € με το ΦΠΑ 

 

 Να είναι σύγχρονης διφασικής τεχνολογίας, κατάλληλος για εσωτερική, εξωτερική (σύγχρονη – 
ασύγχρονη) και  ημιαυτόματη απινίδωση, και  αποτελείται από:  

Α. Απινιδωτή 
 Ενέργεια εξόδου από 2 έως 200 Joules τουλάχιστον σε 13 βήματα περίπου για εξωτερική απινίδωση, με 

χρόνο φόρτισης στην μέγιστη ενέργεια από ρευμα ή από μπαταρία  μέχρι 5 sec. 
 Να έχει την δυνατότητα 80 απινιδώσεων στην μέγιστη ενέργεια με την μπαταρία και 3 ωρών monitoring. Ο 

χρόνος φόρτισης της μπαταρίας από το ρεύμα να μην υπερβαίνει τις 3 ώρες. 
 Να συνοδεύεται από Paddles παίδων και ενηλίκων πάνω στα οποία να υπάρχει ένδειξη της διαθωρακικής 

αντίστασης του ασθενούς. 
 Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης επεισοδίων σε μνήμη με καταγραφή  120 ωρών συνεχούς 

ΗΚΓραφήματος ή 24 ωρών συνεχούς ΗΚΓραφήματος με ταυτόχρονη καταγραφή ηχητικών δεδομένων. 
  Να διαθέτει ημιαυτόματη εξωτερική απινίδωση (AED) με φωνητικά και οπτικά μηνύματα στα Ελληνικά. 
 Το πλάτος του παλμού της διφασικής κυμματομορφής να μεταβάλλεται ανάλογα της αντίστασης του 

ασθενούς. 
 
Β. Monitor 
 Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη  6’’ τεσσάρων καναλιών, για την παρακολούθηση του ΗΚΓραφήματος του 

πληθυσμογραφήματος και των αναπνοών. Επίσης στην οθόνη να απεικονίζονται οπτικά μηνύματα και 
ψηφιακές τιμές όπως ο καρδιακός ρυθμός, η ενέργεια, κ.λπ. 
 Να έχει οπτικοακουστικό συναγερμό με ρυθμιζόμενα όρια. Επίσης να διαθέτει φωτεινό φάρο για 

απομακρυσμένη παρακολούθηση των συναγερμών. 
Γ. Καταγραφικό 
 Να διαθέτει καταγραφικό δύο καναλιών, σύγχρονης τεχνολογίας για την καταγραφή του ΗΚΓραφήματος, 

στοιχείων απινίδωσης, trend του καρδιακού ρυθμού. 
 Να καταγράφει την επιλεχθείσα ενέργεια, την παραληφθείσα ενέργεια, την διαθωρακική αντίσταση του 

ασθενούς, αναφορές ελέγχων και βασικών λειτουργιών. 
 Ταχύτητες καταγραφής 25-50mm/sec 
Δ. Βηματοδότης 
 Να εκτελεί αναίμακτη διαθωρακική βηματοδότηση με ρυθμό ρυθμιζόμενο 40  - 180 ppm 
 Ενέργεια εξόδου 0 - 200 mA 
 Να διαθέτει demand και fixed τρόπο βηματοδότησης. 
 
Ε. Γενικά 
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 Να δύναται να αναβαθμιστεί με ενισχυτή οξυμετρίας, NIBP και καπνογραφίας για διασωληνωμένους και 
μη ασθενείς. 
 Να διαθέτει σύστημα ελέγχου της στάθμης των συσσωρευτών και του πυκνωτή, καθώς και καθημερινό 

αυτόματο έλεγχο με αντίστοιχη οπτική ένδειξη καλής λειτουργίας.  
 Βάρος μικρότερο των 7,0 Kg 
 Να λειτουργεί σε θερμοκρασίες  -5 έως 45° C 
 Να είναι συμπαγής κατασκευή, εύκολη στον χειρισμό και τη μεταφορά. Να καλύπτει τις διεθνείς 

προδιαγραφές για πτώση, για πτητικά μέσα και να διαθέτει προστασία από υγρά. 
 Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

MONITOR  8,4’’  , ECG , SPO2 , NIBP , TEMP , RESP , IBP , ETCO2  

Τεμάχια: 1, Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  3.000 € με το ΦΠΑ 
 

 Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη υψηλής ανάλυσης, έγχρωμη , οθόνη τύπου  TFT LCD διαστάσεων 
τουλάχιστον 8,4‘’. Η φωτεινότητα της οθόνης και ο ήχος να προσαρμόζονται ανεξάρτητα. 

 Να διαθέτει αυτόματο σύστημα φόρτισης (ΑUTO CHARGE) με σύνδεση στο δίκτυο 110/220V / 50Hz 
.Να φέρει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ( lithium battery – High capacity) Να 
λειτουργεί είτε με σύνδεση στο δίκτυο 110/220V / 50Hz είτε με χρήση αποκλειστικά της 
ενσωματωμένης μπαταρίας με διάρκεια αυτόνομης λειτουργίας 5 ωρών μετά τη φόρτιση. 

 Να είναι εύκολο στην χρήση με αναδιπλώμενο μενού, κυλινδρικό ποντίκι. 
 Να εμφανίζει στην οθόνη τις επαγωγές I, II, III, AVR, AVL, AVF, V, & με επιλογή ύψους επάρματος ¼, 

½, 1, 2, 4 ,αυτόματα  και ταχύτητα 3.125  mm/s, 6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s & 50 mm/s.  
 Να διαθέτει εύρος μέτρησης καρδιακού ρυθμού από 15-300 bpm , με ακρίβεια +/- 1% . 
 Να διαθέτει ανάλυση και αποθήκευση 23 τύπων αρρυθμιών. 
 Να διαθέτει ανάλυση του ST διαστήματος από τρεις (3) διαφορετικές απαγωγές για μεγαλύτερη 

ακρίβεια. 
 Να διαθέτει γρήγορη ανάκτηση του καρδιογραφήματος και του καρδιακού ρυθμού μετά από 

απινίδωση (Ο χρόνος ανάκτησης να είναι μικρότερος των  πέντε (5) δευτερολέπτων). 
 Να διαθέτει γρήγορη και ακριβής μέτρηση της αναίμακτης πίεσης με την μέθοδο Oscillometric.  
 Να διαθέτει αυτόματη (AUTO) , χειροκίνητη (MANUAL) & Συνεχής ( CONTINUOUS ) μέτρηση πίεσης  

καθώς επίσης και λειτουργία Φλεβοπαρακέντησης ( VENIPUNCTURE ) .  Να μετρά : συστολική , μέση 
, διαστολική πίεση .Να είναι κατάλληλο για ενήλικες , παιδιά & νεογνά. 

 Σε αυτόματη χρήση να μπορεί να προγραμματίζετε και να μετρά πίεση σε: 
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30/35/40/45/50/55 λεπτά και 
1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8  ώρες, 

 Να διαθέτει προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία, ακριβής μέτρηση SPO2 σε κατάσταση χαμηλής 
αιμάτωσης. 

 Να διαθέτει εύρος μέτρησης κορεσμού οξυγόνου  από 0-100 % & alarm από 30-250 bpm  με 
ακρίβεια +/- 1%  

 Να διαθέτει εσωτερική μνήμη αποθήκευσης ιστορικού ( trend ) τουλάχιστον 360 ώρες . 
 Να διαθέτει υπολογισμό φαρμάκου και λειτουργία βηματοδότη. 
 Να διαθέτει πέντε (5) κανάλια σταθερής μορφής εμφάνισης σε διαφορετικές αποχρώσεις 

συμπεριλαμβανομένου καρδιογραφήματος οξυμετρίας και αναπνοής . 
 Να διαθέτει πάγωμα των κυματομορφών ( FREEZE ) της οθόνης με δυνατότητα αποθήκευσης  τους. 
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 Να διαθέτει OxyCRG διάγραμμα και μπορεί να εμφανίζει στην οθόνη έως επτά (7) επαγωγές 
καρδιογραφήματος ταυτόχρονα , μέθοδο απεικόνισης big-font & 5 διαφορετικές μεθόδους 
απεικόνισης ρυθμιζόμενες από τον χρήστη. 

 Να διαθέτει ρυθμιζόμενα ηχητικά και οπτικά alarm και  alarm  άπνοιας με όρια από 10-120 sec.. 
 Να διαθέτει λυχνία  alarm  σε εμφανές σημείο ώστε να γίνεται αντιληπτό από μεγάλη απόσταση. 
 Να διαθέτει ρύθμιση του ήχου των  alarms και του ήχου του μόνιτορ (Π.χ. ήχος σφίξεων) .Να 

μπορούν να ρυθμιστούν ανεξαρτήτως. 
 Να μπορεί να αποθηκεύσει τουλάχιστον 60 πληροφορίες Αlarm. 
 Να διαθέτει τρεις (3) κατηγορίες  alarms  ( Υψηλού κινδύνου- Μεσαίου & Χαμηλού κινδύνου). 
 Να είναι κατάλληλο για ενήλικες ,παιδιά και νεογνά . 
 Να διαθέτει διπλή μέτρηση αναπνοής είτε με μέτρηση της θωρακική αντίστασης είτε με ρινικό 

σωλήνα. Παρακολούθηση αναπνοής με όρια 0-120 bpm . 
 Να διαθέτει παρακολούθηση θερμοκρασίας με ακρίβεια 0,1 βαθμού Κελσίου, με δυο αισθητήρες 

θερμοκρασίας  ( επιδερμικό & πρωκτού ) και αυτόματη διάγνωση του μέσου ορού θερμοκρασίας . 
 Να διαθέτει όρια παρακολούθησης θερμοκρασίας με όρια 0-500 C . 
 Να διαθέτει θύρα εξόδου VGA και θύρα RJ45 σύνδεσης με δίκτυο ενσύρματο  / ασύρματο ( wired / 

wireless networking ) συμβατό με HL7 σύστημα για σύνδεση με κεντρικό σταθμό παρακολούθησης . 
 Να διαθέτει μέτρηση δυο ( 2 ) αιματηρών πιέσεων 2 IBP με ρυθμιζόμενα όρια μέτρησης από -10 ~ 

300 mmHg. 
 Να διαθέτει  μέτρησης καπνογραφίας ETCO2 με την  μέθοδο main Η side steam , να απεικονίζει 

παραμέτρους EtCO2 , FiCO2 , RR με κλίμακα 0 ~ 13 % η 0 ~ 100 mm Hg  και ο προενισχυτής ( 
MODULE ) μέτρησης να είναι ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΟΣ στο μόνιτορ , έτσι ώστε να είναι εύκολη η 
μεταφορά του μόνιτορ. 

 Να διαθέτει ρυθμιζόμενα όρια  συναγερμών , Υψηλό από 0 ~ 13,2 % & Χαμηλό από 0 ~ 10 % 

 Να είναι φορητό, χαμηλού βάρους  εύκολο στην μετακίνηση, να διαθέτει ειδική λαβή μεταφοράς. 
 Να διαθέτει ενσωματωμένο τριών ( 3 ) καναλίων θερμικό εκτυπωτή  (OPTION ) . 

  Να έχει την δυνατότητα μέτρησης καρδιακής παροχής Cardiac Output με την μέθοδο 
Thermodilution  (OPTION ) 

 Να έχει την δυνατότητα ανάλυσης αναισθησιολογικών αερίων Anesthesia Gas Analysis  (CO2, N2O, 
DES, ISO,ENF, SEV, O2)  (OPTION ) 

 Να έχει την δυνατότητα συγχρονισμού με απινιδωτή  (OPTION ) 

 Να λειτουργεί με τάση δικτύου 100 – 240 Volt AC , 50/60 Hz , έχει κατανάλωση χαμηλής ενέργειας 
και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες υψηλής ενέργειας [σε πλήρη φόρτιση έχει αυτονομία 
μεγαλύτερης των  τεσσάρων ωρών μετρώντας αναίμακτη πίεση κάθε 10 λεπτά]. 

 Να έχει βάρος κάτω από 5 Kg. 
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 Να έχει την δυνατότητα τοποθέτησης σε τροχήλατο στατό του κατασκευαστικού οίκου με 
κατάλληλο καλάθι για την τοποθέτηση των παρελκόμενων ( καλώδια , αισθητήρες , περιχειρίδες 
κ.τ.λ.) . (OPTION) 

 Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 4 ετών επάρκεια εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και 
αναλωσίμων  για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια, με βεβαίωση από τον κατασκευαστικό οίκο .  

 Να διαθέτει η προμηθεύτρια εταιρεία οργανωμένο συνεργείο (Service), κατά προτίμηση στην 
Θεσσαλονίκη ,  

 « αποκλειστικότητα » ( EXCLUSIVE ) από την προμηθεύτρια εταιρεία όσον αφορά την διάθεση και 
service στην ελληνική επικράτεια των προσφερόμενων προϊόντων.   

 Να διαθέτει πιστοποιητικό  EN ISO 13485:2003 του κατασκευαστικού οίκου καθώς επίσης EN ISO 
9001:2015  & ΔΥ8δ/1348 του προμηθευτή με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων. 

 Να διαθέτει πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE, ώστε να ικανοποιούνται οι 
αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε (οδηγία 93/42/ΕΟΚ, όπως ισχύει σήμερα) για 
την υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. 
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6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 

Τεμάχια: 1, Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  20.000 € με το ΦΠΑ 
 

1. Το μηχάνημα να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο και σύγχρονης τεχνολογίας. Τα χαρακτηριστικά 
που θα αναφερθούν να τεκμηριώνονται απαραίτητα, με αντίστοιχα prospectus του κατασκευαστή, 
εγκρίσεις και άλλα στοιχεία προς αξιολόγηση. Να φέρει σήμανση CE, όπως προβλέπεται από την 
εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. 

2. Να λειτουργεί με ρεύμα τάσης 220V/50Hz.. 
3. Να φέρεται σε τροχήλατη αντικραδασμική βάση, με σύστημα ακινητοποίησης τροχών και να είναι 

εύκολη στη μεταφορά της. 
4. Να εκτελεί απαραιτήτως όλες τις παρακάτω μεθόδους :α) Συνεχούς βραδείας υπερδιήθησης (SCUF),β) 

Συνεχούς φλεβο-φλεβικής Aιμοδιήθησης (CVVH), γ) Συνεχούς φλεβο-φλεβικής Αιμοκάθαρσης (CVVHD), 
δ) Συνεχούς φλεβο-φλεβικής Αιμοδιαδιήθησης (CVVHDF), ε) Θεραπεία αιμοδιήθησης υψηλών όγκων 
(HVHF),στ) Θεραπείες με χρήση κιτρικών και ζ) Θεραπείες πλασμαφαίρεσης και αιμοπροσρόφησης (ΤΡΕ 
και HEMOPERFUSION). 

5. Να λειτουργεί και να ελέγχεται από ενσωματωμένο (-ους) μικροϋπολογιστή (-ές). 
6. Να δέχεται φίλτρα κατάλληλα για τις προαναφερθείσες θεραπείες, όλων των μέχρι σήμερα γνωστών 

τύπων και εργοστασίων, με ποινή απόρριψης. 
7. Να δέχεται απαραιτήτως ένα πλήρες σετ γραμμών με το οποίο να μπορεί να εκτελεί όλες τις παραπάνω 

μεθόδους χωρίς την προσθήκη επιπλέον αναλωσίμων. 
8. Να έχει ενσωματωμένη αυτόματη και μεγάλης ακρίβειας αντλία χορήγησης αντιπηκτικής αγωγής με 

ηπαρίνη. 
9. Να έχει τη δυνατότητα αντιπηκτικής αγωγής (με κιτρικά) & επανέγχυσης ασβεστίου με μεγάλης 

ακρίβειας αντλίες και ζυγούς. 
10. Να έχει τη δυνατότητα προετοιμασίας αντιπηξίας με δύο τρόπους (ηπαρίνη, κιτρικό) και δυνατότητα 

αλλαγής τρόπου αντιπηξίας κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 
11. Να μην απαιτείται η χρήση διαφορετικών συνθέσεων διαλυμάτων στις θεραπείες κιτρικών. 
12. Να διαθέτει αυτόματες, περισταλτικές αντλίες μεγάλης ακρίβειας. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα μεγάλων 

ρυθμών ροής των αντλιών. 
13. Να δέχεται διαλύματα κατάλληλα για τις προαναφερθείσες θεραπείες, όλων των μέχρι σήμερα γνωστών 

τύπων και εργοστασίων, με ποινή απόρριψης. 
14. Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμαντικό σύστημα των διαλυμάτων υποκατάστασης. 
15. Να έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης και σύνδεσης στους ζυγούς έως και 20lt διαλύματος 

υποκατάστασης. 
16. Να έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να αλλάζει το είδος και τις παραμέτρους θεραπείας κατά τη διάρκεια 

της συνεδρίας.  
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17. Να είναι εύκολη η τοποθέτηση των γραμμών και το γέμισμα αυτών (αυτόματο priming). 
18. Να διαθέτει αυτόματο σύστημα απαστείρωσης των υγρών υποκατάστασης. 
19. Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης παραμέτρων της των τελευταίων συνεδριών. 
20. Το πάνελ χειρισμού του να είναι ευανάγνωστο. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας. 
21. Για την εύκολη καθοδήγηση του χρήστη, να διαθέτει απαραίτητα software στα Ελληνικά.   
22. Να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών και όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς και 

συστήματα ασφαλείας, για την προστασία του ασθενούς, είτε από βλάβη, είτε από κακό χειρισμό. 
23. Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη εφεδρική μπαταρία, έτσι ώστε να μη χάνει τα δεδομένα θεραπείας και 

να μην διακόπτεται η θεραπεία τουλάχιστον για 5 λεπτά σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού 
ρεύματος. 

24. Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη τουλάχιστον. Στην εγγύηση περιλαμβάνεται 
η αντικατάσταση των ανταλλακτικών και η άμεση αντικατάσταση του μηχανήματος σε περίπτωση 
σοβαρής βλάβης. Εντός του χρόνου εγγύησης να περιλαμβάνεται η προληπτική συντήρηση, επισκευή και 
αντικατάσταση ανταλλακτικών του μηχανήματος δωρεάν. Nα έχει εξασφαλισμένη υποστήριξη σε 
ανταλλακτικά και αναλώσιμα για δέκα (10) έτη τουλάχιστον. Να διαθέτει  οργανωμένο τμήμα τεχνικής 
υποστήριξης που διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη σωστή λειτουργία και εγκατάσταση, 
καθώς και την επί 24ώρου, ανεξαρτήτως εορτών ή αργιών, υποστήριξη των μηχανημάτων. Να παρέχεται 
λεπτομερής εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του ιδρύματος ή διευκρίνιση όσον 
αφορά το χειρισμό και τη λειτουργία του μηχανήματος. 
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7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ-ΦΟΡΗΤΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ 

Τεμάχια: 1, Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  30.000 € με το ΦΠΑ 
 

25. Το μηχάνημα να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο και σύγχρονης τεχνολογίας. Τα χαρακτηριστικά 
που θα αναφερθούν να τεκμηριώνονται απαραίτητα, με αντίστοιχα prospectus του κατασκευαστή, 
εγκρίσεις και άλλα στοιχεία προς αξιολόγηση. Να φέρει σήμανση CE, όπως προβλέπεται από την 
εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. 

26. Να λειτουργεί με ρεύμα τάσης 220V/50Hz, με αυτονομία λειτουργίας τουλάχιστον δέκα (10) λεπτών, σε 
περίπτωση διακοπής ρεύματος. 

27. Η λειτουργία του να βασίζεται σε μικροϋπολογιστές (microprocessors) και να αυτοελέγχεται πριν την 
έναρξη της διαδικασίας αιμοκάθαρσης. 

28. Να φέρεται σε τροχήλατη βάση, με δυνατότητα ακινητοποίησης των τροχών, να είναι εύκολο στην 
μεταφορά του και να φέρει αναρτήρες φιαλών, συσκευών ορών, φίλτρων και γραμμών 

29. α) Να χρησιμοποιεί φίλτρα αιμοκάθαρσης όλων των εργοστασίων. β) Το μηχάνημα θα πρέπει να 
δέχεται αρτηριοφλεβικές γραμμές που διατίθενται από διαφορετικούς προμηθευτές  

30. Να φέρει όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς και συστήματα ασφαλείας για την προστασία του 
ασθενούς είτε από βλάβη, είτε από εσφαλμένο χειρισμό. 

31. Να έχει αυτοδιαγνωστικό πρόγραμμα βλαβών ή λαθών για την ταχεία επισκευή από τους τεχνικούς. Οι 
ενδείξεις των παραμέτρων λειτουργίας να είναι στην Ελληνική γλώσσα και να απεικονίζονται ψηφιακά ή 
αναλογικά ή σε οθόνη. 

32. Να έχει ενσωματωμένο σύστημα εφαρμογής αιμοκάθαρσης με Μονή Βελόνα  τόσο με μία, όσο και με 
δύο αντλίες. 

33. Να έχει αντλία ακριβούς χορήγησης ηπαρίνης. 
34. Να έχει σύστημα μέτρησης και ελέγχου των ορίων αρτηριακής και φλεβικής πίεσης του αίματος και της 

διαμεμβρανικής πίεσης με τις αντίστοιχες ενδείξεις. 
35. Να έχει αυτόματη περιστροφική αντλία αίματος, με δυνατότητα ρύθμισης της παροχής κατά τη διάρκεια 

της συνεδρίας. Η μέγιστη δυνατή παροχή αίματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 ml/min. Η αντλία 
θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί και χειροκίνητα, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. 

36. Να έχει ένδειξη της παροχής του αίματος. 
37. Να έχει σύστημα αυτόματης ελεγχόμενης υπερδιήθησης. 
38. Να έχει πρόγραμμα υπερδιήθησης χωρίς δίοδο διαλύματος αιμοκάθαρσης (ξηρά κάθαρση). 
39. Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης διαφυγής αίματος (blood leak detector) και σύστημα 

αυτόματης αεροπαγίδας. 
40. Ως προς την παρασκευή του διαλύματος αιμοκάθαρσης, να είναι αυτόματο και αυτόνομο. 
41. Να είναι τύπου single pass (μονής διέλευσης του διαλύματος αιμοκάθαρσης από το φίλτρο 

αιμοκάθαρσης). 
42. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της παροχής του τελικού διαλύματος με μέγιστο όριο τουλάχιστον 

600 ml/min. 
43. Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του διαλύματος αιμοκάθαρσης κατά τη διάρκεια της 

συνεδρίας. 
44. Να εκτελεί αυτόματη θερμική και χημική αποστείρωση και πλύσιμο με νερό 
45. α) Να παρασκευάζει διαλύματα διττανθρακικών και από πυκνό διάλυμα και από άνυδρο διττανθρακικό 

νάτριο σε στερεά μορφή (σκόνη), με δυνατότητα μεταβολής/ρύθμισης της 
συγκέντρωσης διττανθρακικών και νατρίου, κατά την διάρκεια της συνεδρίας. 
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β) Να δέχεται φύσιγγα σκόνης  διττανθρακικών που δεν καλύπτεται από εργοστασιακό απόρρητο 
κατασκευής. 

46. Να διενεργεί τη μέθοδο της Αιμοδιήθησης,  Αιμοδιαδιήθησης, με on-line παρασκευή διαλυμάτων 
(υποκατάστασης και αιμοκάθαρσης). Τα αναλώσιμα υλικά για την διεξαγωγή των ως άνω μεθόδων θα 
πρέπει να διατίθενται από διαφορετικούς προμηθευτές  

47. Να έχει ενσωματωμένο πρόγραμμα εφαρμογής αιμοκάθαρσης με διαχρονικό προγραμματισμό 
(profiling) αγωγιμότητας (Να+) και υπερδιήθησης. 

48. Να έχει τη δυνατότητα εξοικονόμησης χρήσης φυσιολογικού ορού με την εκτέλεση της προετοιμασίας 
εξωσωματικού κυκλώματος πλήρωση-έκπλυση φίλτρου και γραμμών (Priming).  

49. Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη τουλάχιστον. Στην εγγύηση περιλαμβάνεται 
η αντικατάσταση των ανταλλακτικών και η άμεση αντικατάσταση του μηχανήματος σε περίπτωση 
σοβαρής βλάβης. Εντός του χρόνου εγγύησης να περιλαμβάνεται η προληπτική συντήρηση, επισκευή και 
αντικατάσταση ανταλλακτικών του μηχανήματος δωρεάν. Nα έχει εξασφαλισμένη υποστήριξη σε 
ανταλλακτικά και αναλώσιμα για δέκα (10) έτη τουλάχιστον. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΗΤΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ 

1. Να διαθέτει EN ISO για την ποιότητα του διαλύματος κάθαρσης σε θεραπείες αιμοκάθαρσης  
2. Να λειτουργεί με ρεύμα τάσης 220V/50Hz  
3. Να μπορεί να εφοδιάσει με επεξεργασμένο νερό 1 μηχάνημα αιμοκάθαρσης 
4. Να είναι εργονομικό, μικρού όγκου  και τροχήλατο 
5. Να διαθέτει λεπτομερή αναφορά σφαλμάτων 
6. Να διαθέτει φίλτρο κατακρατήσεων (10μm)  
7. Να έχει εναλλακτικό αποσκληρυντή 
8. Να διαθέτει λυχνία UV 
9. Να διαθέτει φίλτρο ενεργού άνθρακα (5μm) 
10. Να διαθέτει προγραμματισμό αυτόματης έναρξης/παύσης 
11. Να διαθέτει ημιαυτόματη λειτουργία χημικής αποστείρωσης 
12. Να διαθέτει ημιαυτόματη λειτουργία απασβέστωσης  
13. Να παρέχει τεστ αρχικού ελέγχου λειτουργίας όλων των αισθητήρων και ενεργοποιητών ασφάλειας 
14. Να επιτελεί ταχεία έκπλυση μεμβράνης  κατά την διάρκεια του προγράμματος πλύσης 
15. Να διαθέτει αισθητήρα εσωτερικής διαρροής 
16. Να Nα έχει εξασφαλισμένη τεχνική υποστήριξη σε ανταλλακτικά για δέκα (10) έτη τουλάχιστον. 
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8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

Τεμάχια: 10, Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  15.000 € με το ΦΠΑ 

 

 Οι προσφερόμενες αντλίες θα πρέπει να είναι καινούργιες, αμεταχείριστες, κατασκευασμένες σύμφωνα 
με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και να περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για 
πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους. Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται με αναλυτική 
δήλωση – βεβαίωση του προμηθευτή επιβεβαιώνοντας τα παραπάνω. 

 Να λειτουργούν με διαφορετικές συσκευές έγχυσης ανάλογα με το είδος του χορηγούμενου υγρού 
(έγχυση ορών, φωτοευαίσθητων φαρμάκων, μετάγγιση αίματος  και παραγώγων, παρεντερική 
διατροφή) με ενσωματωμένο εξάρτημα προστασίας από την ελεύθερη ροή. 

 Να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

 Ρυθμός έγχυσης : 0,1-1200 ml/hr. 

 Όριο όγκου : 1-9999 ml  

 Ακρίβεια έγχυσης : ± 5% 

 Να διαθέτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα προγράμματα έγχυσης: 

2.  Συνεχής έγχυση με απευθείας προγραμματισμό της ροής (ml/hr). 

Συνεχής έγχυση με απευθείας προγραμματισμό δόσης φαρμάκου σε μονάδες: ng, μg, mg, U, mU /min, 
hr/ kgr. 

Έγχυση με προοδευτική αύξηση και μείωση της ροής. Να αναφερθεί αναλυτικά. 

Έγχυση με προγραμματισμό διαδοχικών βημάτων. Να αναφερθεί αναλυτικά. 

Δευτερεύουσα έγχυση με τουλάχιστον δύο (2) τρόπους. 

Χορήγηση με χρήση βιβλιοθήκης φαρμάκων.  

Λειτουργία χορήγησης Bolus με τουλάχιστον δύο (2) τρόπους. Ο πρώτος τρόπος να είναι με 
προγραμματισμό (να αναφερθεί αναλυτικά), και ο δεύτερος και πιο άμεσος τρόπος να είναι με τη 
χρήση ενός μόνον πλήκτρου. 

Να διαθέτουν λειτουργία διατήρησης του αγγείου ανοικτού (KVO), ρυθμιζόμενο και με δυνατότητα 
αναστολής της λειτουργίας αυτής. 

 Να διαθέτουν εξελιγμένο σύστημα ελέγχου της πίεσης έγχυσης με δυνατότητα ειδοποίησης 
αποσύνδεσης του συστήματος έγχυσης και ένδειξη αύξησης ή μείωσης της πίεσης στην γραμμή 
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έγχυσης. Το όριο της πίεσης συναγερμού απόφραξης της γραμμής να ρυθμίζεται από 250 – 750 mm Hg  
σε πολλαπλά βήματα (τουλάχιστον 9).  

 Να διαθέτουν σύστημα ασφάλειας για αποφυγή της ελεύθερης ροής (Να περιγραφεί). 

 Να διαθέτει οθόνη στην οποία να εμφανίζονται ευανάγνωστα τα μηνύματα στην Ελληνική γλώσσα  και 
ο ρυθμός έγχυσης. 

  Η εξωτερική επιφάνεια του υλικού της αντλίας να είναι και λεία και τέτοια ώστε να μπορεί να 
καθαρίζεται εύκολα. 

  Κάθε φορά που τίθεται σε λειτουργία η συσκευή να λαμβάνει χώρα διαγνωστικό τεστ ελέγχου της 
λειτουργίας της. Επίσης η λειτουργία τους να ελέγχεται συνεχώς, καθ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας 
της, από σύστημα ελέγχου και εντοπισμού προβλημάτων. Σε κάθε πρόβλημα που θα διαπιστώνεται να 
ενεργοποιείται οπτικός και ηχητικός συναγερμός ή προειδοποίηση. Να υπάρχει επιλεκτική αποσιώπηση 
ηχητικών συναγερμών. Στους τύπους συναγερμού αυτά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 
τουλάχιστον: 

3. Εσφαλμένη τοποθέτηση του σετ έγχυσης. 

4. Αέρας στη γραμμή έγχυσης 

5. Θύρα ανοικτή. 

6. Προσυναγερμός τέλους έγχυσης. 

7. Φραγή της ροής. 

8. Χαμηλή και άδεια μπαταρία  

9. Ειδοποίηση προληπτικής συντήρησης 

 

 Να λειτουργούν με ρεύμα δικτύου πόλης 220 V/50 Hz. 

  Να φέρουν επαναφορτιζόμενη μπαταρία, με αυτονομία τουλάχιστον 8 ωρών σε ρυθμό έγχυσης 
125ml/hr, κατά αναλογία. 

  Να διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα μεταφοράς και  ανάρτησης σε στατώ ορών και οριζόντια ράγα. 

 Να υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής και τοποθέτησης τους με ασφάλεια σε στατώ (rack) τουλάχιστον 
5 θέσεων, το οποίο θα τροφοδοτείται από μία παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και θα δίνει τη δυνατότητα 
ανεξάρτητης προσθήκης ή αφαίρεσης της κάθε αντλίας. 

 Να είναι μικρού βάρους (λιγότερο από 2,5 kg). 

  Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δυο έτη και η εταιρεία να παρέχει δωρεάν προληπτική 
συντήρηση τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς στο χώρο του 
νοσοκομείου. 
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 Δυνατότητα ανταλλακτικών και σέρβις για επτά  (7) έτη. 

 Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας και να 
διαθέτει πιστοποιητικά CE και ISO κατασκευαστή. Εφόσον διατίθεται από αντιπρόσωπο αυτός να 
συμμορφώνεται με την ΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 ΦΕΚ 32/Β/16.1.2004 (Αρχές και κατευθυντήριες 
γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και να έχει πιστοποίηση ISO. Επίσης 
ο προσφέρων θα πρέπει να είναι ενταγμένος σε Πρόγραμμα Εναλλακτικής Διαχείρισης βάσει το 
Π.Δ.117/2004 και αυτό να αποδεικνύεται με το αντίστοιχο πιστοποιητικό που θα πρέπει να συνοδεύει 
την προσφορά. 

 Να συνταχθεί πλήρες φύλλο συμμόρφωσης για τα ανωτέρω με παραπομπές σε φυλλάδια και εγχειρίδια 
του κατασκευαστικού οίκου. Στο φύλλο συμμόρφωσης να γίνεται λεπτομερής αναφορά συμμόρφωσης 
της προσφοράς (σημείο προς σημείο) στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. Επιπλέον να γίνονται 
αναφορές στα prospectus, τις οδηγίες χρήσεως και τις οδηγίες συντηρήσεως προς τεκμηρίωση (με 
αναφορά σε σελίδες). Η μη τήρηση του παραπάνω όρου θα οδηγήσει σε αποκλεισμό της προσφοράς. 

 H επίδειξη των προσφερομένων αντλιών στο χώρο εγκατάστασης τους, πριν το άνοιγμα των 
οικονομικών προσφορών, και εφόσον αυτό ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών 
είναι όρος απαράβατος. 
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9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟΣ  

Τεμάχια: 2, Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  5.000 € με το ΦΠΑ 
 

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. 

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 Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά 
θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα 
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10. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ 

Τεμάχια: 2, Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  5.000 € με το ΦΠΑ 
 

1. Το μηχάνημα να είναι αμεταχείριστο νέας τεχνολογίας, (των τελευταίων τριών ετών) εύκολο και 
απλό στη χρήση του, μικρού όγκου, και βάρος (να αναφερθεί), να είναι τροχήλατο (τουλάχιστον με 
τέσσερις τροχούς) και να φέρει καλάθι για την τοποθέτηση των παρελκομένων. 

2. Τα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν απαραίτητα στην τεχνική περιγραφή και 
στο φύλο συμμόρφωσης θα πρέπει να τεκμηριωθούν με τα αντίστοιχα φυλλάδια της εταιρίας και σε 
αντίθετη περίπτωση με ποινή απόρριψης της προσφοράς ώστε να είναι δυνατόν να αξιολογηθούν . 

3. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220 Βολτ 50 Χερτς μέσο εύκαμπτου τριπολικού καλωδίου  
           συνδεδεμένου απευθείας με ρευματολήπτη τύπου ΄΄ΣΟΥΚΟ΄΄ και δυνατότητα λειτουργίας          

και με ενσωματωμένο επαναφορτιζόμενο συσσωρευτή, και αυτόματο σύστημα φόρτισης. 
     4.    Να λειτουργεί κατ΄ επιθυμία του χειριστή είτε σε τάση δικτύου 220 Βολτ 50 Χερτς, είτε με 
           την χρήση αποκλειστικά του επαναφορτιζόμενου συσσωρευτή. 
     5.    Να διαθέτει ένδειξη κατάστασης του συσσωρευτή και ένδειξη φόρτισης . 
     6.    Να διαθέτει αυτονομία λειτουργίας για 40 τουλάχιστον πλήρης μετρήσεις πίεσης .  

7.  Να μετρά αναίμακτα την συστολική διαστολική και μέση πίεση και τον καρδιακό ρυθμό.   Οι 
μετρήσεις τυχόν άλλων παραμέτρων που θα αναφερθούν θα αξιολογηθούν ανάλογα . 

8. Να είναι κατάλληλο για νεογνά , βρέφη , παιδιά και ενήλικες με την ανάλογη σειρά περιβραχιόνιων . 
9. Η διάρκεια της μέτρησης να είναι όσο το δυνατό μικρότερη (Να αναφερθεί για να αξιολογηθεί) . 
10. Να φέρει οπτικοακουστικό σήμα συναγερμού σε κάθε παράμετρο με δυνατότητα ρύθμισης των 

ορίων  (δυνατότητα αυτόματης τοποθέτησης των κανονικών ορίων θα αξιολογηθεί ανάλογα). 
11. Να απεικονίζει ταυτόχρονα και με ψηφιακές φωτεινές ενδείξεις, τη συστολική τη διαστολική και τη 

μέση πίεση καθώς επίσης και τον καρδιορυθμό (σφύξεις) . 
12. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή και καταγραφικό . 
13. Να φέρει μνήμη για την αποθήκευση προηγουμένων μετρήσεων και δυνατότητα αποστολής 

αποτελεσμάτων σε καταγραφικό . 
14.  Να υπάρχει κύκλωμα αυτοδιάγνωσης βλαβών με την ανάλογη ένδειξη βλάβης . 

 
 Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την 

ΚΥΑ ΔΥ7/2480/94, (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 και ΦΕΚ 757/Β/10-10-94) . 
 Για το λόγο αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνημμένα έγκυρα πιστοποιητικά 

κοινοποιημένου οργανισμού ή αρμόδιας αρχής ή και πρότυπα φυλλάδια εταιριών από τα οποία να 
προκύπτει ότι τα προσφερόμενα είδη και τα υποσυστήματα τους φέρουν την εν λόγο σήμανση και 
καταλληλότητα.  
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 Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους ως και πρωτότυπη επιστολή διασφάλισης του 
κατασκευαστικού οίκου για την παροχή ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον έτη . 

  Να παραδοθούν ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του μηχανήματος καθώς και οδηγίες χειρισμού και 
τεχνικά φυλλάδια στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ. 

 Στην προσφορά να αναγραφεί οπωσδήποτε η εκπαίδευση του προσωπικού στον τρόπο χειρισμού που 
θα γίνει στο Ίδρυμα μας.     

 Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει τεχνική υποστήριξη (κατά προτίμηση στη βόρειο Ελλάδα). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





   

   

 
Σελίδα 84 

11. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ 

Τεμάχια: 8, Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  1.000 € με το ΦΠΑ 

 

 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 4 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 

 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 
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12. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΝΑΝΗΨΗΣ 

Τεμάχια: 2, Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  3.000 € με το ΦΠΑ 
 

1. Το τροχήλατο να είναι καινούργιο αμεταχείριστο ανθεκτικό μεταλλικής κατασκευής. 
2. Να φέρει συρτάρια βάθους 10 εκ περίπου με εσωτερικά διαχωριστικά και ένα συρτάρι βάθους 25 

εκ περίπου . τα συρτάρια να είναι συρόμενα και να ανοίγουν με ασφάλεια . 
3. Να φέρει 4 αντιστατικούς τροχούς διαμέτρου περίπου 120 mm.οι δύο εκ των οποίων να έχουν 

φρένο. 
4. Να έχει λείες μη πορώδεις επιφάνειες εργασίας ανθεκτικές στον καθαρισμό με απολυμαντικά. 
5. Να φέρει χειρολαβή στο πλαϊνό μέρος για την εύκολη μετακίνησή του . 
6. Να διαθέτει με σανίδα μαλάξεων τοποθετημένη σε υποδοχή του τροχήλατου και στατώ ορών.  
7. Οι διαστάσεις του τροχήλατου να είναι περίπου : 700π Χ 500β Χ 1200υ mm. 
8. 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, πιστο-
ποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά θα 
είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα 
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13 . ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ  ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 

Τεμάχια: 2, Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  6.000 € με το ΦΠΑ 
 

1. Να είναι compact κατασκευής, ανθεκτική, τελευταίας τεχνολογίας, σχεδιασμένη έτσι ώστε να μην 
επιτρέπει την δημιουργία εστιών μόλυνσης με δυνατότητα εύκολου καθαρισμού και απολύμανσης. 

2. Να είναι τροχήλατη με 4 αντιστατικούς τροχούς από τους οποίους οι δύο να έχουν φρένο. 
3. Να είναι ισχυρής αναρρόφησης, 50 l/min περίπου με δυνατότητα κενού έως -0,9 Bar, 675 mmHg, με 

διακόπτη ρύθμισης της έντασης αναρρόφησης. 
4. Να δέχεται φιάλες έως και 5 λίτρων με αρίθμηση, άθραυστες με δυνατότητα αποστείρωσης και με 

ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας υπερπλήρωσης (φλοτέρ) στο καπάκι, καθώς και φιάλες μιας 
χρήσεως. 

5. Να συνοδεύεται από φίλτρο βακτηριδίων - μικροοργανισμών το οποίο να διογκώνεται εάν τυχόν 
περάσουν υγρά από την φιάλη έτσι ώστε να αποκλείει εντελώς την είσοδο υγρών στην αντλία. 

6. Να διαθέτει αντλία χωρίς την ανάγκη αλλαγής λαδιών. Η αναρρόφηση να είναι εντελώς αθόρυβη και 
να λειτουργεί με δύο (2) πιστόνια. 

7. Nα έχει δυνατότητα παρατεταμένης λειτουργίας χωρίς υπερθερμάνσεις και χωρίς να επηρεάζει με 
παράσιτα τη λειτουργία του λοιπού ιατρικού εξοπλισμού. 

8. Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) χρόνια. Να πληροί τα διεθνή Standards ασφαλείας και 
να φέρει σήμανση CE-Mark. 
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14. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΕΝΟΥ 

Τεμάχια: 4, Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  1.000 € με το ΦΠΑ 
 

1. H αναρρόφηση να είναι μεταλλικής, ανοξείδωτης κατασκευής και να αποτελείται: 
2. Από περιστρεφόμενο ρυθμιστή ύψους κενού (μανόμετρο) συνοδευόμενο από φιάλη υπερχείλισης 

και βαλβίδα ασφαλείας. Το μανόμετρο να έχει δυνατότητα να αποσπάται από το κυρίως σώμα για 
άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης ή ελέγχου. 

3. Να έχει ενσωματωμένο διακόπτη on-off και περιστροφικό διακόπτη συνεχούς ρύθμισης κενού από 
0 έως -0,8 bar. 

4. Η ικανότητα αναρρόφησης  στο  μέγιστο  κενό  να  είναι  της  τάξης  των 50 l/min περίπου. 
5. Η αναρρόφηση να συνδέεται απ’ ευθείας στη λήψη κενού με απλή περιστροφική κίνηση. 
6. Οι σωληνώσεις σύνδεσης ρυθμιστή φιάλης και φιάλης ασθενούς να είναι από σιλικόνη. Όλα τα 

τμήματα του σετ αναρρόφησης να αποσυνδέονται εύκολα, για να μπορούν να αποστειρωθούν σε 
κλίβανο ατμού σε θερμοκρασία 134οC για 10 λεπτά. 

7. Να μπορεί να συνδεθεί με φιάλες εκκριμάτων πολλαπλών ή μιας χρήσεως και διαφορετικής 
χωρητικότητας από ένα (1) έως πέντε (5) λίτρα. 

8. Η αναρρόφηση να καλύπτεται από εγγύηση ποιότητας του μετάλλου δέκα 
9. (10) ετών και εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών. 
10. Να κατατεθούν πρωτότυπα προσπέκτους του οίκου κατασκευής. 
11. Να πληροί τα  διεθνή  Standards ασφαλείας και  να  φέρει  σήμανση  CE. 
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15. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

Τεμάχια: 2, Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  3.000 € με το ΦΠΑ 
 

1. Το τροχήλατο νοσηλείας να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, ανθεκτικής κατασκευής . 
2. Να φέρει 2 συρτάρια βάθους 10 εκ. με εσωτερικά διαχωριστικά, και ένα συρτάρι βάθους 25 εκ. 

περίπου.  
3. Να φέρει 4 αντιστατικούς τροχούς δύο εκ των οποίων να έχουν φρένο.  
4. Να έχει λείες μη πορώδεις επιφάνειες εργασίες, ανθεκτικές στον καθαρισμό με απολυμαντικά  
5. Να φέρει υπερυψωμένο πλαίσιο στήριξης διαφόρων υλικών. 
6. Να διαθέτει υποδοχείς τοποθέτησης πλαστικής σακούλας απορριμμάτων, και πλαστικό  container 

για βελόνες.           
7. Οι διαστάσεις του τροχήλατου να είναι περίπου : 700 Χ 500 Χ 1000 mm. 
8. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς 

προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
(Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις συμμόρφωσης, 
πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κτλ ) Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά θα 
είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα.     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II– 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 ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΕΘ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

ΚΛΙΝΗΣ ΜΕΘ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ  

ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΛΙΝΗ 

1. Η προσφερόμενη κλίνη να είναι καινούργια, σύγχρονης τεχνολογίας, 
πλήρως ηλεκτροκίνητη, από υλικά υψηλής αντοχής, να λειτουργεί με 
ρεύμα πόλεως. Να διαθέτει και ενσωματωμένη μπαταρία σε περίπτωση 
διακοπής ρεύματος ή μετακίνησης της κλίνης. 

 

2. Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι διαστάσεων 200x85 cm περίπου και να 
διαιρείται σε τέσσερα (4) προσθαφαιρούμενα τμήματα (πλάτης, λεκάνης, 
μηρών και ποδιών) για τον εύκολο καθαρισμό τους, από πλαστικό υλικό 
εκ των οποίων το τμήμα της λεκάνης να παραμένει σταθερό και τα 
υπόλοιπα τρία (3) να είναι κινητά. 

3. Να διαθέτει ενσωματωμένη επέκταση για ασθενείς  με ύψος τουλάχιστον 
214cm. 

4. Η κλίνη να συμμορφώνεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Οδηγία IEC 60601-
2-52 που αφορά την ασφάλεια και τη λειτουργία των Ιατρικών 
Κρεβατιών. Να είναι ιατρική συσκευή class I, τύπος Β και να έχει βαθμό 
προστασίας τουλάχιστον ΙΡΧ4 για τα ηλεκτρικά μέρη της. 

5. Να είναι ισχυρής κατασκευής και κατάλληλη για υπέρβαρους ασθενείς. 
Να δύναται να ανυψώσει ασφαλές φορτίο λειτουργίας τουλάχιστον 
(SWL) 270 κιλών. 

6. Το κρεβάτι να διαθέτει ζεύγος αναδιπλούμενων πλαστικών 
προστατευτικών (2 σε κάθε πλευρά), να είναι ενσωματωμένα στο 
ερεισίνωτο της κλίνης  και να ρυθμίζονται καθ’ ύψος. 

7. Να διαθέτει ενσωματωμένα χειριστήρια στην εξωτερική πλευρά των 
πλαστικών προστατευτικών για χρήση από το Νοσηλευτικό προσωπικό 
και στην εσωτερική πλευρά τους για χρήση από τον ασθενή. 

8. Να εκτελούνται ηλεκτρικά μέσω ενσωματωμένων χειριστηρίων στην 
εξωτερική πλευρά των πλαστικών προστατευτικών για χρήση από το 
Νοσηλευτικό προσωπικό, οι παρακάτω κινήσεις και λειτουργίες: 

a. Ύψος από 34-80 cm (±2cm)  

b. Τμήμα πλάτης τουλάχιστον 60ο  

c. Τμήμα μηρών τουλάχιστον 20ο   

d. Τμήμα μηρών ποδιών τουλάχιστον 15ο   

e. Trendelenburg/Anti-Trendelenburg τουλάχιστον 12ο  
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f. Θέση καρδιολογικής καρέκλας 

g. Θέση CPR 

h. Οριζοντίωση της επιφάνειας κατάκλισης 

9. Να εκτελούνται ηλεκτρικά μέσω των ενσωματωμένων χειριστηρίων στην 
εσωτερική πλευρά των πλαστικών προστατευτικών αλλά και μέσω 
ενσύρματου χειριστηρίου για τον ασθενή, οι παρακάτω τουλάχιστον 
κινήσεις: 

a. Τμήμα πλάτης τουλάχιστον 60ο  

b. Τμήμα μηρών τουλάχιστον 20ο  

10. Να υπάρχει η δυνατότητα κλειδώματος των κινήσεων για μεγαλύτερη 
ασφάλεια κατά τη χρήση. 

11. Να υπάρχει ψηφιακή ένδειξη όλων των ηλεκτρικών κινήσεων. Το κρεβάτι 
να κάνει παύση στις 30ο και να υπάρχει οπτική ένδειξη/συναγερμός, για 
να μπορούν να εφαρμοστούν τα αναπνευστικά πρωτόκολλα (θέσης 
“Fowler”). 

12. Οι μετόπες κεφαλής και ποδιών να προσθαφαιρούνται εύκολα. Η μετόπη 
της κεφαλής να μην ακολουθεί τις κινήσεις της κλίνης για αποφυγή 
συγκρούσεων με τον περιβάλλοντα χώρο. 

13. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ζύγισης πιστοποιημένο κατά για 
την ακρίβειά του κατά κλάση ΙΙΙ, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Να 
υπάρχει η δυνατότητα ακρίβειας έως και 500 γραμμάρια. 

14. Να διαθέτει οθόνη υπόδειξης του βάρους εκατέρωθεν της κλίνης. Να 
υπάρχει η δυνατότητα προσθαφαίρεσης αντικειμένων  χωρίς να 
μεταβάλλεται το πραγματικό βάρος του ασθενή. 

15. Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης κίνησης ασθενή, ρυθμιζόμενης 
ευαισθησίας με δυνατότητα απενεργοποίησης, που θα ειδοποιεί ηχητικά 
το προσωπικό για τυχόν έξοδο ή έντονη κίνηση του ασθενή επί της κλίνης 
(σπασμοί) διασφαλίζοντας την ασφάλεια του κατά τη Νοσηλεία. 

16. Να  διαθέτει σύστημα το οποίο θα ανιχνεύει εμπόδια κάτω από την 
επιφάνεια κατάκλισης και θα σταματάει την καθοδική κίνηση.  

17. Η κλίνη να διαθέτει μοχλούς εκατέρωθεν της κλίνης για θέση CPR, οι 
οποίες θα είναι τοποθετημένες στο τμήμα των ποδιών προκειμένου να 
μη παρεμποδίζεται η χρήση τους από τα πλαϊνά προστατευτικά όταν 
αυτά βρίσκονται κατεβασμένα. 

18. Τα τμήματα της επιφάνειας κατάκλισης να διαθέτουν εργονομικό 
σχεδιασμό για να αποφορτίζουν την πίεση που δέχεται ο ασθενής  στο 
τμήμα της κοιλιακής χώρας, όταν το τμήμα της πλάτης ανεβαίνει. 

19. Η κλίνη να διαθέτει ποδοδιακόπτες για την αυξομείωση του ύψους 
αμφίπλευρα της κλίνης. 
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20. Να φέρει τουλάχιστον τέσσερις (4) θέσεις για παρελκόμενα εξαρτήματα, 
το οποία να προσφερθούν προς επιλογή. Η κάθε κλίνη  να συνοδεύεται 
από ένα στατώ ορού με τέσσερα (4) μεταλλικά άγκιστρα.  

21. Να διαθέτει τέσσερις (4) διπλούς αντιστατικούς τροχούς διαμέτρου 
τουλάχιστον 150mm με κεντρικό σύστημα φρένων. 

22. Να διαθέτει προσκρουστήρες στις τέσσερις (4) γωνίες της.  

23. Να διαθέτει φωτισμό στο κάτω τμήμα της κλίνης για μεγαλύτερη 
ασφάλεια σε χώρους με χαμηλό φωτισμό. 

Β. ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ 

24. Η κλίνη να συνοδεύεται με ενσωματωμένο αερόστρωμα για τη πρόληψη 
και τη θεραπεία όλων των βαθμών κατακλίσεων, κατάλληλο τόσο για την 
πρόωρη κινητοποίηση των ασθενών όσο και για τη θεραπεία 
εγκαυμάτων. 

25. Το σύστημα να αποτελείται από το ενσωματωμένο αερόστρωμα και την 
αντλία αέρος. 

26. Το αερόστρωμα να χωρίζεται σε ανατομικές ζώνες με δυνατότητα 
ρύθμισης της πίεσης ανάλογα με το βάρος και τον σωματότυπο του 
ασθενή. 

27. Όλες οι κινήσεις της αντλίας να διαθέτουν δυνατότητα κλειδώματος για 
μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τη χρήση. 

28. Να αποτελείται από τουλάχιστον 20 αεροθαλάμους με δυνατότητα 
μεμονωμένης αντικατάστασης τους σε περίπτωση βλάβης. 

29. Να διαθέτει κομβίον επί της αντλίας το οποίο θα ξεφουσκώνει τους 
αεροθαλάμους της κεφαλής για τη διευκόλυνση της διασωληνώσεως του 
ασθενή αλλά και την τοποθέτησή του σε πρηνή θέση. 

30. Με το πάτημα ενός πλήκτρου να επιτυγχάνεται και να διατηρείται 
μέγιστη  πληρότητα στις κυψελίδες παρέχοντας έτσι σταθερή επιφάνεια 
για τη μεταφορά ή τις εργασίες καθαρισμού του ασθενή ή του 
αεροστρώματος. Να απενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία αυτή με το 
πέρας  30 λεπτών το μέγιστο. 

31. Κατά την εφαρμογή CPR είτε ηλεκτρικά είτε μηχανικά καθώς το κρεβάτι 
παίρνει την οριζόντια θέση οι κυψελίδες του αεροστρώματος παράλληλα 
να ξεφουσκώνουν. 

32. Η θεραπευτική επιφάνεια να μπορεί εκτελεί αυτόματα πλευρική κλίση 
εκατέρωθεν για τη πρόωρη κινητοποίηση του ασθενή τουλάχιστον 20° 
ανά χρονικά διαστήματα που θα επιλέξει ο χρήστης. Να αναφερθούν οι 
επιτρεπόμενοι χρόνοι. Επιπλέον, να διαθέτει ένδειξη που θα εμφανίζει τη 
θέση των πλαϊνών προστατευτικών και να αποτρέπει την εκτέλεση της 
πλάγιας κλίσης όταν αυτά είναι κατεβασμένα, για ασφάλεια του ασθενή. 

33. Η θεραπευτική επιφάνεια να μπορεί εκτελεί εναλλασσόμενη κίνηση ανά 
αεροθάλαμο για τη πρόληψη και θεραπεία όλων των βαθμών των 
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κατακλίσεων ανά χρονικά διαστήματα που θα επιλέξει ο χρήστης . Να 
αναφερθούν οι επιτρεπόμενοι χρόνοι. 

34. Η θεραπευτική επιφάνεια να μπορεί να εκτελεί παλμική θεραπεία 
μεταβλητής εντάσεως ανά χρονικά διαστήματα που θα επιλέξει ο 
χρήστης. Να αναφερθούν οι επιτρεπόμενοι χρόνοι. 

35. Να διαθέτει ενσωματωμένη θήκη για συγκράτηση ακτινολογικής 
κασέτας. 

36. Το στρώμα να διαθέτει στο κάτω τμήμα του, ενσωματωμένη επέκταση 
από αεροθαλάμους, στην περίπτωση που χρησιμοποιείται η λειτουργία 
επιμήκυνσής της κλίνης. Να αναφερθεί ο τρόπος. 

37. Το αερόστρωμα να διαθέτει κάλυμμα αποσπώμενο με πλήρως 
καλυπτόμενο φερμουάρ για αποφυγή δημιουργίας εστιών μόλυνσης, 
αεροδιαπερατό, αδιάβροχο. Να διαθέτει αντιμικροβιακές ιδιότητες. Να 
απολυμαίνεται στο πλυντήριο ή με κοινά καθαριστικά. 

38. Το κάλυμμα να είναι βραδύκαυστο και να συμμορφώνεται πλήρως με την 
Διεθνή Οδηγία BS 7175. 

 

Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

39. Να παρέχεται για το σύνολο της προμήθειας εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον για δύο (2) έτη κατά την οποία να παρέχεται δωρεάν 
υποστήριξη βλαβών και προβλεπόμενης συντήρησης 
συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών καθώς και παροχής 
ανταλλακτικών για τα επόμενα τουλάχιστον δέκα (10) έτη μετά το πέρας 
της εγγύησης. 

40. Ο κατασκευαστικό οίκος να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 και ISO 
13485 και ο προσφερόμενος εξοπλισμός να διαθέτει CE. Να κατατεθούν 
τα αντίστοιχα πιστοποιητικά τα οποία θα είναι μεταφρασμένα στην 
Ελληνική γλώσσα.  

41. Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO14001, ISO 9001 
και ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων) . Ο προμηθευτής να πληροί την Υ.Α. Δυ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 
και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. 
βάση του Π.Δ. 117/2004. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

42. Ο προμηθευτής να διαθέτει, μόνιμα, κατάλληλα εκπαιδευμένο 
προσωπικό με πιστοποίηση ειδικής εκπαίδευσης από τον 
κατασκευαστικό οίκο, για τη συντήρηση και την εκπαίδευση του 
προσφερόμενου εξοπλισμού (να κατατεθεί το πιστοποιητικό). 

43. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές στα 
έντυπα του κατασκευαστικού οίκου και τα εγχειρίδια χρήσης ή σε 
σχετικές βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου (επί ποινή 
αποκλεισμού). 
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2. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕΘ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ  

ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

I. Γενικά 

- Να είναι τελευταίας τεχνολογίας (τουλάχιστον τελευταίας 
10ετιας-να αναφερθεί έτος πρώτης κυκλοφορίας προς 
αξιολόγηση), κατάλληλο για χρήση σε Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας, για την παρακολούθηση των ζωτικών παραμέτρων 
βαρέως πασχόντων ασθενών. 

- Να διαθέτει ενσωματωμένο τροφοδοτικό για να λειτουργεί με 
τάση 220V/50Hz και να είναι αθόρυβο χωρίς ανεμιστήρα.  

- Να καλύπτει τις σχετικές με ιατροτεχνολογικά προϊόντα, διεθνείς 
προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει απαραίτητο 
πιστοποιητικό σήμανσης CE. Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που 
διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 ή/και ISO 13485 καθώς και 
βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ή Κοινοποιημένου Οργανισμού από 
την οποία να προκύπτει ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις 
της υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/07.01.2004 
("Αρχές & κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων" - ΦΕΚ Β' 32/16.01.2004). 

- Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα 
τεχνικής υποστήριξης (να αναφερθεί η πόλη όπου εδρεύει). 

- Να είναι εύκολο στον χειρισμό του μέσω οθόνης αφής και να 
διαθέτει λογισμικό και menu λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα. 
Σε αντίθετη περίπτωση να κατατεθεί έγγραφη βεβαίωση του 
κατασκευαστή ότι τα μόνιτορ θα διαθέτουν menu λειτουργίας 
στην Ελληνική γλώσσα κατά την παράδοσή τους. 

- Το monitor θα πρέπει απαραίτητα να φέρει τους ανάλογους 
ενισχυτές – δυνατότητες, προγράμματα, ηλεκτρόδια, καλώδια, 
κ.λ.π. και γενικότερα εξαρτήματα για λειτουργία και πλήρη χρήση 
του στη μονάδα, χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση 
για το Νοσοκομείο.  

- Να επικοινωνεί, μέσω σύνδεσης σε κοινό ψηφιακό δίκτυο 
ETHERNET, τόσο με τον Κεντρικό Σταθμό, όσο και με τα άλλα 
παρακλίνια monitors (επικοινωνία bed to bed). Κατά την 
επικοινωνία bed to bed να απεικονίζονται οι πληροφορίες του 
προς στιγμήν παρακολουθούμενου monitor ταυτόχρονα με 
εκείνες του monitor που λαμβάνει.  

- Να φέρει έγχρωμη οθόνη αφής, τεχνολογίας TFT, Medical Grade, 
τουλάχιστον 15 ιντσών, υψηλής ανάλυσης τουλάχιστον 
1280x768, τουλάχιστον οκτώ (8) καναλιών.  

  





   

   

 
Σελίδα 95 

- Η ανάρτηση κάθε μόνιτορ θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του 
προμηθευτή είτε με σπαστό βραχίονα από τον τοίχο, ράγα ή 
κονσόλα οροφής της ΜΕΘ είτε σε ράφι ανάλογα την υποδομή της 
εκάστοτε ΜΕΘ.   

- Να είναι πλήρως βυσματούμενου τύπου (modular) με 
πολυπαραμετρικούς ή ξεχωριστούς ενισχυτές με δυνατότητα 
εναλλαγής ανάμεσα στα μόνιτορ, ώστε να είναι δυνατή η 
διαμόρφωση της σύνθεσης ανάλογα με τον ασθενή αλλά και 
καλύτερη αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων σε περίπτωση 
βλάβης. 

- Να φέρει φίλτρα παρασίτων δικτύου, προστασίας από ρεύματα 
απινίδωσης και διαθερμίας. Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης 
παλμών βηματοδότησης. 

- Να έχει ταχύτητες σάρωσης κυματομορφών 6,25 - 12,5 – 25 - 
50mm/sec ανάλογα με την παράμετρο και δυνατότητα 
παγώματος των κυματορφών και εκτέλεσης μετρήσεων με cursor.  

 

ΙI. Γενικά Χαρακτηριστικά 

Να διαθέτει για όλες τις παραμέτρους, οπτικοακουστικούς 
συναγερμούς (alarms) με ρυθμιζόμενα άνω και κάτω όρια καθώς 
και συναγερμό για τεχνικό πρόβλημα. Να διαθέτει τουλάχιστον 
τρία διαφορετικά επίπεδα συναγερμού ανάλογα με την 
κρισιμότητά του και να υπάρχει δυνατότητα αρχειοθέτησης 
συμβάντων συναγερμού με δυνατότητα ανάκλησης (ξεχωριστά 
από τον Κεντρικό Σταθμό). Να έχει δυνατότητα αυτόματης 
άμεσης ρύθμισης των ορίων συναγερμού για όλες τις 
παραμέτρους ταυτόχρονα.  

Τα όρια των συναγερμών των παρακλίνιων monitors για τις διάφορες 
παραμέτρους να ρυθμίζονται εύκολα από το χειριστή, τόσο από 
το μόνιτορ όσο και από τον Κεντρικό Σταθμό, και να 
απεικονίζονται συνεχώς στην οθόνη του μόνιτορ. 

Σε περίπτωση αποκόλλησης ηλεκτροδίου ΗΚΓ το μόνιτορ να 
μεταπηδά αυτόματα σε άλλη απαγωγή ώστε να μην χάνεται από 
την οθόνη το ΗΚΓ του ασθενούς και να υπάρχει ειδοποίηση στον 
χρήστη. 

Να διαθέτει μνήμη trend τουλάχιστον 48 ωρών, όλων των 
παραμέτρων σε γραφήματα και πίνακες με υψηλό ρυθμό 
δειγματοληψίας τουλάχιστον 20 sec. Τα γραφήματα να 
εμφανίζονται στην οθόνη ταυτόχρονα με όλες τις κυματομορφές 
και μετρήσεις πραγματικού χρόνου, ώστε να μην αλλοιώνεται η 
παρακολούθηση του ασθενούς.  

Να έχει, οπωσδήποτε, δυνατότητα ανίχνευσης αρρυθμιών και 
αυτόματης κατάταξης σε ομάδες (τουλάχιστον είκοσι), 
περιλαμβανομένης της κολπικής μαρμαρυγής, με ανάλυση δύο 
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τουλάχιστον απαγωγών ταυτόχρονα, και να αποθηκεύει τα 
αρρυθμικά επεισόδια στη μνήμη του. 

Να πραγματοποιεί ανάλυση ST σε 12 απαγωγές και να δίνει την 
αντίστοιχη μεταβολή στην οθόνη και για τις 12 απαγωγές 
συγχρόνως. Να δίνει την αντίστοιχη μεταβολή στην οθόνη υπό 
μορφή γραφήματος και για τις 12 απαγωγές συγχρόνως, για 
διευκόλυνση του προσωπικού στην ερμηνεία του και να έχει 
δυνατότητα ρύθμισης των σημείων J χειροκίνητα.  

Το monitor να έχει την δυνατότητα λήψης και απεικόνισης πλήρους 
ηλεκτροκαρδιογραφήματος 12 απαγωγών με πενταπολικό ή 
εξαπολικό καλώδιο και απεικόνισής τους ταυτόχρονα στην οθόνη. 
Επιπλέον με τη χρήση 10πολικού καλωδίου να λαμβάνει πλήρες 
καρδιογράφημα 12 απαγωγών με δυνατότητα αυτόματων 
μετρήσεων διάγνωσης και εκτύπωσης μέσω του Κεντρικού 
Σταθμού σε laser printer.  

Να διαθέτει πρόγραμμα αιμοδυναμικών υπολογισμών και 
οξυγόνωσης καθώς και πρόγραμμα για υπολογισμό δοσολογίας 
φαρμάκων. 

 

ΙΙI. Παράμετροι 

 Βαθμίδα καρδιογραφήματος αναπνοής 

Α) Η λήψη του καρδιογραφήματος να γίνεται μέσω εύκαμπτου, 
ανθεκτικού στις μηχανικές καταπονήσεις καλωδίου με 3/5/6 και 
10 ηλεκτρόδια. Να συνοδεύεται από πενταπολικό καλώδιο 
ασθενούς. 

Β) Εύρος μέτρησης καρδιακού ρυθμού 30-300 bpm και 
διαγνωστική συχνότητα καρδιογραφήματος 0.05-150Hz. 

Γ) Ο καρδιακός ρυθμός να λαμβάνεται εναλλακτικά και από την 
πληθυσμογραφική καμπύλη ή την αρτηριακή πίεση. 

Δ) Να εμφανίζει την τιμή και να απεικονίζει την κυματομορφή της 
αναπνοής από το ίδιο με το ΗΚΓφημα καλώδιο, η ευαισθησία της 
οποίας να ρυθμίζεται τόσο χειροκίνητα όσο και αυτόματα. 

Ε) Εύρος μέτρησης συχνότητας αναπνοής 0-150 bpm. 

Στ) Να ρυθμίζεται ο χρόνος άπνοιας 

 Βαθμίδα κορεσμού αιμοσφαιρίνης 

Α) Να απεικονίζει την κυματομορφή (κύμα περιφερειακού 
παλμού) και να εμφανίζει την τιμή του κορεσμού Ο2 (SpO2).  

Β) Εύρος μέτρησης παλμού 30-300bpm & κορεσμού 0%-100% 

Γ) Να διαθέτει ειδικό σύστημα για την απόρριψη των παρασίτων 
των οφειλόμενων σε χαμηλή αιμάτωση και στην κίνηση του 
ασθενούς και η παρεχόμενη ακρίβεια σε συνθήκες συνεχούς 
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κίνησης και χαμηλής αιμάτωσης στο εύρος 70-100% να είναι ≤3%. 

Δ) Να συνοδεύεται από αισθητήρα πολλαπλών χρήσεων 
δακτύλου και να δέχεται και αισθητήρες μίας χρήσεως. 

 Βαθμίδα αναίμακτης πίεσης  

Α) Να μετρά την αναίμακτη πίεση με την ταλαντωσυμμετρική 
μέθοδο με χειροκίνητο (manual) και αυτόματο τρόπο με 
ρυθμιζόμενα από τον χρήστη διαστήματα από κάθε 1 λεπτό έως 8 
ώρες και να εμφανίζει στην οθόνη τις αντίστοιχες τιμές της 
συστολικής, διαστολικής και μέσης πίεσης.  

Β) Να διαθέτει δυνατότητα υποδοχής για διαφορετικά μεγέθη 
περιχειρίδων και να συνοδεύεται από δύο περιχειρίδες 
(κανονικού και μεγαλόσωμου ενήλικα). 

Γ) Να έχει υψηλή ακρίβεια σε συνθήκες κίνησης του ασθενούς. 

 Βαθμίδα θερμοκρασίας 

Α) Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας σε ένα και 
προαιρετικά δύο ανεξάρτητα κανάλια (Τ1 και Τ2) και να εμφανίζει 
την τιμή τους και τη διαφορά (ΔΤ).  

Β) Να συνοδεύεται από αισθητήρα ορθού/οισοφάγου. 

 Βαθμίδα αιματηρών πιέσεων 

Α) Να διαθέτει ενισχυτή 2 τουλάχιστον αιματηρών πιέσεων που 
να απεικονίζει τις κυματομορφές και να εμφανίζει ταυτόχρονα τις 
τιμές της συστολικής, διαστολικής και μέσης πίεσης.  

Β) Nα έχει δυνατότητα απεικόνισης των κυματομορφών σε 
υπέρθεση (over lapping με κοινό 0). 

Γ) Να υπολογίζει την Pulse Pressure Variation και να διαθέτει 
ειδικό πρόγραμμα μέτρησης της πίεσης ενσφήνωσης της 
πνευμονικής αρτηρίας και της αρδεύουσας πίεσης εγκεφάλου 
(CPP) στην ενδοκράνια πίεση. 

Επιπλέον παράμετροι  

Δ) Να έχει δυνατότητα παρακολούθησης επιπλέον αιματηρών 
πιέσεων με προσθήκη αντίστοιχων βυσματούμενων ενισχυτών.  

 Βαθμίδα συνεχούς καρδιακής παροχής για την παρακολούθηση 
της αιμοδυναμικής εικόνας του ασθενή με χρήση καθετήρων 
τεχνολογίας PiCCO. Να συνοδεύεται από καλώδιο σύνδεσης 
καθετήρων πολλαπλών χρήσεων  

(Μία (1) βαθμίδα για κοινή χρήση με όλα τα μόνιτορ).  

 Βαθμίδα καπνογραφίας 

Α) Να απεικονίζεται η κυματομορφή και αριθμητικά η τιμή του 
τελοεκπνευστικού διοξειδίου του άνθρακα (EtCO2). 

Β) Μέθοδος μέτρησης mainstream & sidestream για χρήση σε 
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διασωληνωμένους και μη ασθενείς. Να συνοδεύεται από σετ 
παρελκομένων κύριας ροής. 

(Μία (1) βαθμίδα για κοινή χρήση με όλα τα μόνιτορ). 

 Να έχει δυνατότητα αναβάθμισης με βυσματούμενες ενισχυτικές 
βαθμίδες και οπωσδήποτε βαθμίδα κορεσμού οξυγόνου μεικτού 
φλεβικού αίματος (SvO2) και φλεβικού αίματος (ScVO2), βαθμίδα 
εγκεφαλογραφήματος τεσσάρων τουλάχιστον καναλιών με 
δυνατότητα απεικόνισης BSR, βαθμίδα σπειρομετρίας ανεξάρτητη 
από την ύπαρξη αναπνευστήρα και βαθμίδα μέτρησης βάθους 
καταστολής μέσω του διφασικού δείκτη (BIS) με χρήση 
αισθητήρων αμφοτερόπλευρης παρακολούθησης του εγκεφάλου. 
Να προσφερθούν με ξεχωριστή τιμή. 

 Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αναπνευστήρα, επιθυμητό για 
αντλίες έγχυσης και άλλες παρακλίνιες συσκευές για μεταφορά 
δεδομένων από αυτές στην οθόνη του. Να κατατεθεί κατάλογος 
με τα συμβατά μηχανήματα και μοντέλα.  

 Να διαθέτει ευέλικτη λύση μεταφοράς του ασθενούς ώστε κατά 
την μεταφορά του να μην απαιτείται αποσύνδεση του από τα 
καλώδια και τους μορφομετατροπείς λήψης των ζωτικών σημείων 
και να μην υπάρχει απώλεια δεδομένων, είτε να συνοδεύεται από 
ειδικό μόνιτορ μεταφοράς, το οποίο να δέχεται τις ίδιες 
βυσματούμενες μονάδες του παρακλίνιου μόνιτορ με οθόνη 
μεγαλύτερη των 6’’ και χρόνο μπαταρίας τουλάχιστον 3 ωρών.  

 

ΓΕΝΙΚΑ 

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες, 
αμεταχείριστες,σύγχρονης τεχνολογίας, ανθεκτικής κατασκευής 
κατάλληλες για χρήση σε χώρους του Νοσοκομείου και να 
περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την ορθή 
λειτουργία της. 

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. Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός να δίνει την δυνατότητα 
διασύνδεσης με άλλα πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείου 
(π.χ. ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή) μέσω διεθνών 
αναγνωρισμένων προτύπων επικοινωνίας (π.χ. HL7, ASTM). Ο 
Ανάδοχος δεσμεύεται ότι ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του 
έργου, θα παράσχει στον φορέα την τεχνική υποστήριξη (ρύθμιση 
παραμέτρων & πληροφόρηση) που τυχόν απαιτηθεί προκειμένου 
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να επιτευχθεί η διασύνδεση με τρίτα πληροφοριακά συστήματα 

4. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης στο οποίο θα απαντάται με 
σαφήνεια η συμφωνία ή όχι στις τεχνικές προδιαγραφές, 
παραπέμποντας, για την τεκμηρίωση, στα συνημμένα στην 
προσφορά prospectus, ή άλλα φυλλάδια του οίκου, με την ίδια 
αρίθμηση των τεχνικών προδιαγραφών 

5. Να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη στην οποία θα 
περιλαμβάνεται το σύνολο των ανταλλακτικών για τυχόν 
επισκευές και οι απαιτούμενοι περιοδικοί έλεγχοι ασφαλούς 
λειτουργίας. 

6. Στην οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνεται και προσφορά 
πλήρους τεχνικής κάλυψης του συνόλου των παρακλίνιων 
monitors και των ενισχυτικών βαθμίδων (modules), 
περιλαμβανομένων των κάθε φύσης ανταλλακτικών προληπτικής 
και επισκευαστικής συντήρησης καθώς των τακτικών ρυθμίσεων-
ελέγχων καλής λειτουργίας, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης. 
Το σχετικό ετήσιο τίμημα θα παραμένει αμετάβλητο τουλάχιστον 
έως τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την έναρξη λειτουργίας 
των μηχανημάτων, μη επιδεχόμενο αναπροσαρμογής, πλην της 
τιμαριθμικής. 

7. Ο ανάδοχος να διαθέτει επαρκές Τεχνικό Προσωπικό, 
εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο από την Κατασκευάστρια 
Εταιρεία , (για τις συγκεκριμένες συσκευές που προσφέρει ), το 
οποίο και θα αναφέρει αναλυτικά καθώς και θα προσκομίσει όλα 
εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με την εκπαίδευση 
τους και την πιστοποίηση τους επί ποινή αποκλεισμού 

8. 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 συγκροτήματος ενώ στην αρχική προσφορά (στον 
επιμέρους φάκελο τεχνικής  προσφοράς) μπορεί να δοθεί στην 
αγγλική και κατά προτίμηση και    στην Ελληνική.  

9. Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες: 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 του 
συγκροτήματος. 

10. Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπαιδεύσει το προσωπικό του 
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τμήματος της Βιοϊατρικής τεχνολογίας  όσον αφορά την χρήση και 
συντήρηση  των μηχανημάτων. Κατά την 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. Μετά το 
πέρας της εκπαίδευσης θα δοθεί και το κατάλληλο πιστοποιητικό 
από πιστοποιημένο εκπαιδευτή ή από τον κατασκευαστικό οίκο. 
Πλήρες εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου 
(SERVICE MANUAL) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη 
και ηλεκτρονική μορφή θα παραδοθεί στο Τμήμα Βιοϊατρικής 
Τεχνολογίας. 

         11.    Για λόγους διασφάλισης ποιότητας πρέπει να κατατεθούν τα 
εξής: 

 Πιστοποιητικό EN ISO 9001 : 2008 ή EN ISO 13485 : 2003 με πεδίο 
πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
(μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα) 

 Πιστοποιητικό EN ISO 13485 : 2003 για την τεχνική υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων (μεταφρασμένα στα ελληνικά και 
νομίμως επικυρωμένα) 

 Πιστοποιητικά σήμανσης CE για τον προσφερόμενο εξοπλισμό 
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3. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ  

ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

1. Ο υπό προμήθεια φορητός αναπνευστήρας θα πρέπει να είναι 
άριστης αντοχής και νέας τεχνολογίας, με έτος 1ης κυκλοφορίας 
στην αγορά εντός της τελευταίας 4ετίας. Να διαθέτει CE mark και 
να δύναται να χρησιμοποιηθεί σε μεταφορές με αεροπλάνο, 
ελικόπτερο και ασθενοφόρο. Να είναι πιστοποιημένος βάσει 
προτύπων ΕΝ 13718-1, ΕΝ 13718-2 , ΕΝ 1789 και RTCA DO-160G για 
την χρήση σε ασθενοφόρα και σε αεροδιακομιδές (αεροσκάφη και 
ελικόπτερα). 

2. Θα πρέπει να είναι φορητός και κατάλληλος για τον αερισμό 
ενηλίκων ασθενών καθώς και παιδιών, με αναπνεόμενο όγκο (Vt) 
μεγαλύτερο από 100ml.  

3. Να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους (λιγότερο από 4 kg με την 
ενσωματωμένη μπαταρία), για εύκολη μεταφορά και να διαθέτει 
σύστημα ασφαλούς στερέωσης σε πλαίσιο φορείου ή κλίνης 
ασθενούς. Να δύναται να αναβαθμιστεί με ειδικό σύστημα βάσης 
μεταφοράς το οποίο να περιλαμβάνει και φιάλη οξυγόνου.  

4. Να είναι απλός και εύκολος στο χειρισμό και να διαθέτει έγχρωμη 
οθόνη αφής με πεδία άμεσης ρύθμισης που να ανταποκρίνονται 
στην κατηγορία του ασθενούς. Η οθόνη να είναι εργονομικά 
τοποθετημένη και να διαθέτει λειτουργία περιστροφής κατά 180 
μοίρες για εύκολη και συνεχή παρακολούθηση σε κάθε περίπτωση. 

5. Να λειτουργεί σε δίκτυο πόλης (220V/50Hz), μέσω κατάλληλου 
μετασχηματιστή καθώς και να είναι εφοδιασμένος με 
ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία που να προσδίδει 
αυτονομία τουλάχιστον οχτώ (8) ωρών. Να δύναται να 
τροφοδοτηθεί με τάση 12 και 24 V DC, μέσω μετασχηματιστή για 
χρήση σε ασθενοφόρο, ο οποίος να προσφερθεί προς επιλογή. 

6. Ο αναπνευστήρας να λειτουργεί με οξυγόνο, από το δίκτυο του 
Νοσοκομείου και από φιάλες. Η συσκευή να διαθέτει δύο εισόδους 
σύνδεσης, δηλαδή α) πεπιεσμένου οξυγόνου και β) γρήγορης 
σύνδεσης με επιτοίχια λήψη οξυγόνου, για εναλλαγή σύνδεσης 
χωρίς να διακόπτεται ο αερισμός του ασθενούς. 

7. Να εκτελεί τουλάχιστον τους παρακάτω τρόπους αερισμού:  

α) Υποχρεωτικό αερισμό ελεγχόμενου όγκου και ελεγχόμενου 
υποβοηθούμενου όγκου (VC-CMV, VC-AC) 

β) Συγχρονισμένο διαλείποντα υποχρεωτικό αερισμό με και χωρίς (κατ’ 
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επιλογή του χειριστή) υποστήριξη πίεσης (VC-SIMV/PS) 

γ) Αερισμό συνεχούς θετικής πίεσης SPN-CPAP με και χωρίς (κατ’ 
επιλογή του χειριστή) υποστήριξη πίεσης  

8. Να διαθέτει τις κάτωθι λειτουργίες: 

α) Μη Επεμβατικό Αερισμό (NIV) – με χρήση μάσκας 

β) Αερισμό κατά την διάρκεια ΚΑΡΠΑ, με δυνατότητα άμεσης επιλογής 

9. Ο αναπνευστήρας να διαθέτει ρύθμιση των παρακάτω 
παραμέτρων: 

 Του παρεχόμενου αναπνεόμενου όγκου (Tidal Volume): από 100 
έως 2000 ml τουλάχιστον. 

 Της συχνότητας αναπνοής ανά λεπτό: έως 50/min τουλάχιστον 

 PEEP: 0 έως 20 mbar τουλάχιστον 

 Του λόγου εισπνοής / εκπνοής ασθενή (Ι:Ε) από 1:4 έως και 4:1 

 Σκανδαλισμό (trigger) ροής (να αναφερθούν τα όρια ρύθμισης) 

 Του μίγματος, σε αναλογία Ο2 - αέρα 40% περίπου ή 100% Ο2 

 Υποστήριξη πίεσης (εφόσον εφαρμόζεται): 0 – 35 mbar σε σχέση με 
την PEEP 

 Κλίσης της υποστήριξης πίεσης (ramp/rising time) τουλάχιστον 3 
διαφορετικών επιπέδων 

10. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς για: 

 Πτώση πίεσης αερίου τροφοδοσίας 

 Υψηλή πίεση στους αεραγωγούς  

 Αποσύνδεση ασθενούς 

 Υψηλή συχνότητα αερισμού 

 Άπνοια 

 Διαρροή  

 Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας  

Να υπάρχει η δυνατότητα παύσης του ακουστικού συναγερμού για 
μικρό χρονικό διάστημα, ενώ παράλληλα να διατηρείται ο οπτικός 
συναγερμός από την αντίστοιχη λυχνία. 

11. Η οθόνη να διαθέτει απεικόνιση ραβδογράμματος πίεσης 
αεραγωγών ή κυματομορφή καθώς και αριθμητικών τιμών 
τουλάχιστον των κάτωθι μετρούμενων παραμέτρων: 

- πίεσης αεραγωγών,  
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- εκπνεόμενου όγκου ανά λεπτό,  

- συχνότητας αναπνοών,  

- εκπνεόμενου όγκου ανά αναπνοή, 

Επιπλέον, στην οθόνη να απεικονίζονται ενημερωτικά και 
προειδοποιητικά μηνύματα, όπως η τρέχουσα κατανάλωση του 
αερίου καθώς και ο εναπομένων χρόνος μπαταρίας και ως 
αριθμητική τιμή και ως ποσοστό βάσει αντίστοιχου συμβόλου, για 
τη βοήθεια του χειριστή, στην Ελληνική γλώσσα. 

12. Ο αναπνευστήρας να συνοδεύεται από τα παρακάτω εξαρτήματα, 
έτοιμος για άμεση χρήση: 

 Ένα (1) πλήρες κύκλωμα ασθενούς, πολλαπλών χρήσεων με 
βαλβίδα εκπνοής ενηλίκων. 

 Σωλήνα τροφοδοσίας για τη σύνδεση του αναπνευστήρα με δίκτυο 
αερίων ή φιάλη Ο2. 

 Δέκα (10) πλήρη κυκλώματα μίας χρήσεως με ενσωματωμένη 
βαλβίδα εκπνοής και αισθητήρα ροής 

 Διάταξη στήριξης του αναπνευστήρα σε ράγα φορείου ή κλίνης. 

 Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος και επαναφορτιζόμενη μπαταρία. 

13. Όλα τα τμήματα του αναπνευστήρα που έρχονται σε επαφή με τον 
ασθενή, να μπορούν να αποστειρωθούν σε κλίβανο ατμού έως και 
134°C. 

14. Να πληροί τις κάτωθι απαιτήσεις: 

 Υψηλή μηχανική αντοχή σε κραδασμούς. 

 Προστασία από στερεά και υγρά σε βαθμό IP34 τουλάχιστον. 

 Λειτουργία σε περιβάλλον σχετικής υγρασίας έως 95% τουλάχιστον 
και θερμοκρασίας από -10ºC ή λιγότερο, έως 50ºC. 

 Να είναι πιστοποιημένα κατάλληλος τόσο για ενδονοσοκομειακή 
χρήση, όσο για διακομιδές με ασθενοφόρο καθώς επίσης και 
αεροδιακομιδές (αεροπλάνο και ελικόπτερο). 

15. Υποχρεωτικά να αναβαθμίζεται για παρακολούθηση καπνογραφίας 
και καπνομετρία, να προσφερθεί προς επιλογή. 

 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

7. Να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE. Να 
διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 
και ISO 13485 σύμφωνα με την Υ.Α ΔΥ8δ/1348/04 που αφορά στη 
διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων. 
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8. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να είναι ενταγμένοι σε 
πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ 
117/2004(ΦΕΚ 82Α) και Π.Δ 15/2006(ΦΕΚ 12Α) σε συμμόρφωση με 
τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108. 

9. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη. 

10. Να αναφερθεί: 

α) Η ετήσια κοστολόγηση συμβολαίου πλήρους συντήρησης 
συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, service kits και 
εργασίας, εκτός λοιπών αναλωσίμων.  

β) Η ετήσια κοστολόγηση προληπτικής συντήρησης 
συμπεριλαμβανομένων των service kits και εργασίας εκτός 
ανταλλακτικών και λοιπών αναλωσίμων του αναπνευστήρα, μετά 
το πέρας της εγγύησης.  

11. Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο η 
διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για μία δεκαετία. 

12. Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα 
τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον 
κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση των προσφερομένων ιδών.   
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4. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

ΔΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ  

ΦΥΛΛΑΔΙΑ 
 

Να είναι σύγχρονης διφασικής τεχνολογίας, κατάλληλος για 
εσωτερική, εξωτερική (σύγχρονη – ασύγχρονη) και  ημιαυτόματη 
απινίδωση, και  αποτελείται από:  

Α. Απινιδωτή 

 Ενέργεια εξόδου από 2 έως 200 Joules τουλάχιστον σε 13 
βήματα περίπου για εξωτερική απινίδωση, με χρόνο φόρτισης 
στην μέγιστη ενέργεια από ρευμα ή από μπαταρία  μέχρι 5 sec. 

 Να έχει την δυνατότητα 80 απινιδώσεων στην μέγιστη 
ενέργεια με την μπαταρία και 3 ωρών monitoring. Ο χρόνος 
φόρτισης της μπαταρίας από το ρεύμα να μην υπερβαίνει τις 3 
ώρες. 

 Να συνοδεύεται από Paddles παίδων και ενηλίκων πάνω 
στα οποία να υπάρχει ένδειξη της διαθωρακικής αντίστασης του 
ασθενούς. 

 Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης επεισοδίων σε μνήμη 
με καταγραφή  120 ωρών συνεχούς ΗΚΓραφήματος ή 24 ωρών 
συνεχούς ΗΚΓραφήματος με ταυτόχρονη καταγραφή ηχητικών 
δεδομένων. 

  Να διαθέτει ημιαυτόματη εξωτερική απινίδωση (AED) με 
φωνητικά και οπτικά μηνύματα στα Ελληνικά. 

 Το πλάτος του παλμού της διφασικής κυμματομορφής να 
μεταβάλλεται ανάλογα της αντίστασης του ασθενούς. 

 

Β. Monitor 

 Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη  6’’ τεσσάρων καναλιών, για την 
παρακολούθηση του ΗΚΓραφήματος του πληθυσμογραφήματος 
και των αναπνοών. Επίσης στην οθόνη να απεικονίζονται οπτικά 
μηνύματα και ψηφιακές τιμές όπως ο καρδιακός ρυθμός, η 
ενέργεια, κ.λπ. 

 Να έχει οπτικοακουστικό συναγερμό με ρυθμιζόμενα όρια. 
Επίσης να διαθέτει φωτεινό φάρο για απομακρυσμένη 
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παρακολούθηση των συναγερμών. 

 

Γ. Καταγραφικό 

 Να διαθέτει καταγραφικό δύο καναλιών, σύγχρονης 
τεχνολογίας για την καταγραφή του ΗΚΓραφήματος, στοιχείων 
απινίδωσης, trend του καρδιακού ρυθμού. 

 Να καταγράφει την επιλεχθείσα ενέργεια, την 
παραληφθείσα ενέργεια, την διαθωρακική αντίσταση του 
ασθενούς, αναφορές ελέγχων και βασικών λειτουργιών. 

 Ταχύτητες καταγραφής 25-50mm/sec 

 

Δ. Βηματοδότης 

 Να εκτελεί αναίμακτη διαθωρακική βηματοδότηση με 
ρυθμό ρυθμιζόμενο 40  - 180 ppm 

 Ενέργεια εξόδου 0 - 200 mA 

 Να διαθέτει demand και fixed τρόπο βηματοδότησης. 

 

Ε. Γενικά 

 Να δύναται να αναβαθμιστεί με ενισχυτή οξυμετρίας, NIBP 
και καπνογραφίας για διασωληνωμένους και μη ασθενείς. 

 Να διαθέτει σύστημα ελέγχου της στάθμης των 
συσσωρευτών και του πυκνωτή, καθώς και καθημερινό 
αυτόματο έλεγχο με αντίστοιχη οπτική ένδειξη καλής 
λειτουργίας.  

 Βάρος μικρότερο των 7,0 Kg 

 Να λειτουργεί σε θερμοκρασίες  -5 έως 45° C 

 Να είναι συμπαγής κατασκευή, εύκολη στον χειρισμό και τη 
μεταφορά. Να καλύπτει τις διεθνείς προδιαγραφές για πτώση, 
για πτητικά μέσα και να διαθέτει προστασία από υγρά. 

 Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 
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5. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ  

ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη υψηλής ανάλυσης, έγχρωμη , οθόνη 
τύπου  TFT LCD διαστάσεων τουλάχιστον 8,4‘’. Η φωτεινότητα της οθόνης 
και ο ήχος να προσαρμόζονται ανεξάρτητα. 

Να διαθέτει αυτόματο σύστημα φόρτισης (ΑUTO CHARGE) με σύνδεση 
στο δίκτυο 110/220V / 50Hz .Να φέρει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία ( lithium battery – High capacity) Να λειτουργεί είτε με σύνδεση 
στο δίκτυο 110/220V / 50Hz είτε με χρήση αποκλειστικά της 
ενσωματωμένης μπαταρίας με διάρκεια αυτόνομης λειτουργίας 5 ωρών 
μετά τη φόρτιση. 

Να είναι εύκολο στην χρήση με αναδιπλώμενο μενού, κυλινδρικό ποντίκι. 

Να εμφανίζει στην οθόνη τις επαγωγές I, II, III, AVR, AVL, AVF, V, & με 
επιλογή ύψους επάρματος ¼, ½, 1, 2, 4 ,αυτόματα  και ταχύτητα 
3.125  mm/s, 6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s & 50 mm/s.  

Να διαθέτει εύρος μέτρησης καρδιακού ρυθμού από 15-300 bpm , με 
ακρίβεια +/- 1% . 

Να διαθέτει ανάλυση και αποθήκευση 23 τύπων αρρυθμιών. 

Να διαθέτει ανάλυση του ST διαστήματος από τρεις (3) διαφορετικές 
απαγωγές για μεγαλύτερη ακρίβεια. 

Να διαθέτει γρήγορη ανάκτηση του καρδιογραφήματος και του 
καρδιακού ρυθμού μετά από απινίδωση (Ο χρόνος ανάκτησης να 
είναι μικρότερος των  πέντε (5) δευτερολέπτων). 

Να διαθέτει γρήγορη και ακριβής μέτρηση της αναίμακτης πίεσης με την 
μέθοδο Oscillometric.  

Να διαθέτει αυτόματη (AUTO) , χειροκίνητη (MANUAL) & Συνεχής ( 
CONTINUOUS ) μέτρηση πίεσης  καθώς επίσης και λειτουργία 
Φλεβοπαρακέντησης ( VENIPUNCTURE ) .  Να μετρά : συστολική , 
μέση , διαστολική πίεση .Να είναι κατάλληλο για ενήλικες , παιδιά & 
νεογνά. 

Σε αυτόματη χρήση να μπορεί να προγραμματίζετε και να μετρά πίεση σε: 
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30/35/40/45/50/55 λεπτά και 
1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8  ώρες, 

Να διαθέτει προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία, ακριβής μέτρηση SPO2 σε 
κατάσταση χαμηλής αιμάτωσης. 

Να διαθέτει εύρος μέτρησης κορεσμού οξυγόνου  από 0-100 % & alarm 
από 30-250 bpm  με ακρίβεια +/- 1%  
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Να διαθέτει εσωτερική μνήμη αποθήκευσης ιστορικού ( trend ) 
τουλάχιστον 360 ώρες . 

Να διαθέτει υπολογισμό φαρμάκου και λειτουργία βηματοδότη. 

Να διαθέτει πέντε (5) κανάλια σταθερής μορφής εμφάνισης σε 
διαφορετικές αποχρώσεις συμπεριλαμβανομένου 
καρδιογραφήματος οξυμετρίας και αναπνοής . 

Να διαθέτει πάγωμα των κυματομορφών ( FREEZE ) της οθόνης με 
δυνατότητα αποθήκευσης  τους. 

Να διαθέτει OxyCRG διάγραμμα και μπορεί να εμφανίζει στην οθόνη έως 
επτά (7) επαγωγές καρδιογραφήματος ταυτόχρονα , μέθοδο 
απεικόνισης big-font & 5 διαφορετικές μεθόδους απεικόνισης 
ρυθμιζόμενες από τον χρήστη. 

Να διαθέτει ρυθμιζόμενα ηχητικά και οπτικά alarm και  alarm  άπνοιας με 
όρια από 10-120 sec.. 

Να διαθέτει λυχνία  alarm  σε εμφανές σημείο ώστε να γίνεται αντιληπτό 
από μεγάλη απόσταση. 

Να διαθέτει ρύθμιση του ήχου των  alarms και του ήχου του μόνιτορ (Π.χ. 
ήχος σφίξεων) .Να μπορούν να ρυθμιστούν ανεξαρτήτως. 

Να μπορεί να αποθηκεύσει τουλάχιστον 60 πληροφορίες Αlarm. 

Να διαθέτει τρεις (3) κατηγορίες  alarms  ( Υψηλού κινδύνου- Μεσαίου & 
Χαμηλού κινδύνου). 

Να είναι κατάλληλο για ενήλικες ,παιδιά και νεογνά . 

Να διαθέτει διπλή μέτρηση αναπνοής είτε με μέτρηση της θωρακική 
αντίστασης είτε με ρινικό σωλήνα. Παρακολούθηση αναπνοής με 
όρια 0-120 bpm . 

Να διαθέτει παρακολούθηση θερμοκρασίας με ακρίβεια 0,1 βαθμού 
Κελσίου, με δυο αισθητήρες θερμοκρασίας  ( επιδερμικό & πρωκτού 
) και αυτόματη διάγνωση του μέσου ορού θερμοκρασίας . 

Να διαθέτει όρια παρακολούθησης θερμοκρασίας με όρια 0-500 C . 

Να διαθέτει θύρα εξόδου VGA και θύρα RJ45 σύνδεσης με δίκτυο 
ενσύρματο  / ασύρματο ( wired / wireless networking ) συμβατό με 
HL7 σύστημα για σύνδεση με κεντρικό σταθμό παρακολούθησης . 

Να διαθέτει μέτρηση δυο ( 2 ) αιματηρών πιέσεων 2 IBP με ρυθμιζόμενα 
όρια μέτρησης από -10 ~ 300 mmHg. 

Να διαθέτει  μέτρησης καπνογραφίας ETCO2 με την  μέθοδο main Η side 
steam , να απεικονίζει παραμέτρους EtCO2 , FiCO2 , RR με κλίμακα 0 
~ 13 % η 0 ~ 100 mm Hg  και ο προενισχυτής ( MODULE ) μέτρησης να 
είναι ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΟΣ στο μόνιτορ , έτσι ώστε να είναι εύκολη η 
μεταφορά του μόνιτορ. 

Να διαθέτει ρυθμιζόμενα όρια  συναγερμών , Υψηλό από 0 ~ 13,2 % & 
Χαμηλό από 0 ~ 10 % 





   

   

 
Σελίδα 109 

Να είναι φορητό, χαμηλού βάρους  εύκολο στην μετακίνηση, να διαθέτει 
ειδική λαβή μεταφοράς. 

Να διαθέτει ενσωματωμένο τριών ( 3 ) καναλίων θερμικό εκτυπωτή  
(OPTION ) . 

        Να έχει την δυνατότητα μέτρησης καρδιακής παροχής Cardiac Output με 
την μέθοδο Thermodilution (OPTION ) 

Να έχει την δυνατότητα ανάλυσης αναισθησιολογικών αερίων Anesthesia 
Gas Analysis  (CO2, N2O, DES, ISO,ENF, SEV, O2)  (OPTION ) 

Να έχει την δυνατότητα συγχρονισμού με απινιδωτή  (OPTION ) 

Να λειτουργεί με τάση δικτύου 100 – 240 Volt AC , 50/60 Hz , έχει 
κατανάλωση χαμηλής ενέργειας και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
υψηλής ενέργειας [σε πλήρη φόρτιση έχει αυτονομία μεγαλύτερης 
των  τεσσάρων ωρών μετρώντας αναίμακτη πίεση κάθε 10 λεπτά]. 

      Να έχει βάρος κάτω από 5 Kg. 

Να έχει την δυνατότητα τοποθέτησης σε τροχήλατο στατό του 
κατασκευαστικού οίκου με κατάλληλο καλάθι για την τοποθέτηση 
των παρελκόμενων ( καλώδια , αισθητήρες , περιχειρίδες κ.τ.λ.) . 
(OPTION) 

Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 4 ετών επάρκεια εξαρτημάτων, 
ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια, με 
βεβαίωση από τον κατασκευαστικό οίκο  

Να διαθέτει η προμηθεύτρια εταιρεία οργανωμένο συνεργείο ( Service ), 
κατά προτίμηση στην Θεσσαλονίκη ,  

« αποκλειστικότητα » ( EXCLUSIVE ) από την προμηθεύτρια εταιρεία όσον 
αφορά την διάθεση και service στην ελληνική επικράτεια των 
προσφερόμενων προϊόντων.   

Να διαθέτει πιστοποιητικό  EN ISO 13485:2003 του κατασκευαστικού οίκου 
καθώς επίσης EN ISO 9001:2015  & 

         ΔΥ8δ/1348 του προμηθευτή με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

Να διαθέτει πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE, ώστε να 
ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της 
Ε.Ε (οδηγία 93/42/ΕΟΚ, όπως ισχύει σήμερα) για την υπό προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. 
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6. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΩΝ 
ΜΕΘΟΔΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

ΦΟΡΗΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ  

ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

1. Το μηχάνημα να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο και 
σύγχρονης τεχνολογίας. Τα χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν να 
τεκμηριώνονται απαραίτητα, με αντίστοιχα prospectus του 
κατασκευαστή, εγκρίσεις και άλλα στοιχεία προς αξιολόγηση. Να 
φέρει σήμανση CE, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα 
Ελληνική Νομοθεσία. 

2. Να λειτουργεί με ρεύμα τάσης 220V/50Hz.. 

3. Να φέρεται σε τροχήλατη αντικραδασμική βάση, με σύστημα 
ακινητοποίησης τροχών και να είναι εύκολη στη μεταφορά της. 

4. Να εκτελεί απαραιτήτως όλες τις παρακάτω μεθόδους :α) Συνεχούς 
βραδείας υπερδιήθησης (SCUF),β) Συνεχούς φλεβο-φλεβικής 
Aιμοδιήθησης (CVVH), γ) Συνεχούς φλεβο-φλεβικής Αιμοκάθαρσης 
(CVVHD), δ) Συνεχούς φλεβο-φλεβικής Αιμοδιαδιήθησης (CVVHDF), ε) 
Θεραπεία αιμοδιήθησης υψηλών όγκων (HVHF),στ) Θεραπείες με 
χρήση κιτρικών και ζ) Θεραπείες πλασμαφαίρεσης και 
αιμοπροσρόφησης (ΤΡΕ και HEMOPERFUSION). 

5. Να λειτουργεί και να ελέγχεται από ενσωματωμένο (-ους) 
μικροϋπολογιστή (-ές). 

6. Να δέχεται φίλτρα κατάλληλα για τις προαναφερθείσες θεραπείες, 
όλων των μέχρι σήμερα γνωστών τύπων και εργοστασίων, με ποινή 
απόρριψης. 

7. Να δέχεται απαραιτήτως ένα πλήρες σετ γραμμών με το οποίο να 
μπορεί να εκτελεί όλες τις παραπάνω μεθόδους χωρίς την προσθήκη 
επιπλέον αναλωσίμων. 

8. Να έχει ενσωματωμένη αυτόματη και μεγάλης ακρίβειας αντλία 
χορήγησης αντιπηκτικής αγωγής με ηπαρίνη. 

9. Να έχει τη δυνατότητα αντιπηκτικής αγωγής (με κιτρικά) & 
επανέγχυσης ασβεστίου με μεγάλης ακρίβειας αντλίες και ζυγούς. 

10. Να έχει τη δυνατότητα προετοιμασίας αντιπηξίας με δύο τρόπους 
(ηπαρίνη, κιτρικό) και δυνατότητα αλλαγής τρόπου αντιπηξίας κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας. 

11. Να μην απαιτείται η χρήση διαφορετικών συνθέσεων διαλυμάτων στις 
θεραπείες κιτρικών. 
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12. Να διαθέτει αυτόματες, περισταλτικές αντλίες μεγάλης ακρίβειας. Θα 
εκτιμηθεί η δυνατότητα μεγάλων ρυθμών ροής των αντλιών. 

13. Να δέχεται διαλύματα κατάλληλα για τις προαναφερθείσες θεραπείες, 
όλων των μέχρι σήμερα γνωστών τύπων και εργοστασίων, με ποινή 
απόρριψης. 

14. Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμαντικό σύστημα των διαλυμάτων 
υποκατάστασης. 

15. Να έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης και σύνδεσης στους ζυγούς έως 
και 20lt διαλύματος υποκατάστασης. 

16. Να έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να αλλάζει το είδος και τις 
παραμέτρους θεραπείας κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.  

17. Να είναι εύκολη η τοποθέτηση των γραμμών και το γέμισμα αυτών 
(αυτόματο priming). 

18. Να διαθέτει αυτόματο σύστημα απαστείρωσης των υγρών 
υποκατάστασης. 

19. Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης παραμέτρων της των τελευταίων 
συνεδριών. 

20. Το πάνελ χειρισμού του να είναι ευανάγνωστο. Να διαθέτει έγχρωμη 
οθόνη υψηλής ευκρίνειας. 

21. Για την εύκολη καθοδήγηση του χρήστη, να διαθέτει απαραίτητα 
software στα Ελληνικά.   

22. Να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών και όλους τους 
απαραίτητους αυτοματισμούς και συστήματα ασφαλείας, για την 
προστασία του ασθενούς, είτε από βλάβη, είτε από κακό χειρισμό. 

23. Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη εφεδρική μπαταρία, έτσι ώστε να μη 
χάνει τα δεδομένα θεραπείας και να μην διακόπτεται η θεραπεία 
τουλάχιστον για 5 λεπτά σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού 
ρεύματος. 

24. Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη 
τουλάχιστον. Στην εγγύηση περιλαμβάνεται η αντικατάσταση των 
ανταλλακτικών και η άμεση αντικατάσταση του μηχανήματος σε 
περίπτωση σοβαρής βλάβης. Εντός του χρόνου εγγύησης να 
περιλαμβάνεται η προληπτική συντήρηση, επισκευή και 
αντικατάσταση ανταλλακτικών του μηχανήματος δωρεάν. Nα έχει 
εξασφαλισμένη υποστήριξη σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα για δέκα 
(10) έτη τουλάχιστον. Να διαθέτει  οργανωμένο τμήμα τεχνικής 
υποστήριξης που διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη σωστή 
λειτουργία και εγκατάσταση, καθώς και την επί 24ώρου, ανεξαρτήτως 
εορτών ή αργιών, υποστήριξη των μηχανημάτων. Να παρέχεται 
λεπτομερής εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 
του ιδρύματος ή διευκρίνιση όσον αφορά το χειρισμό και τη 
λειτουργία του μηχανήματος. 
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7. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΦΟΡΗΤΗΣ 
ΟΣΜΩΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ  

ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

1. Το μηχάνημα να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο και 
σύγχρονης τεχνολογίας. Τα χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν να 
τεκμηριώνονται απαραίτητα, με αντίστοιχα prospectus του 
κατασκευαστή, εγκρίσεις και άλλα στοιχεία προς αξιολόγηση. Να 
φέρει σήμανση CE, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα 
Ελληνική Νομοθεσία. 

2. Να λειτουργεί με ρεύμα τάσης 220V/50Hz, με αυτονομία λειτουργίας 
τουλάχιστον δέκα (10) λεπτών, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. 

3. Η λειτουργία του να βασίζεται σε μικροϋπολογιστές (microprocessors) 
και να αυτοελέγχεται πριν την έναρξη της διαδικασίας αιμοκάθαρσης. 

4. Να φέρεται σε τροχήλατη βάση, με δυνατότητα ακινητοποίησης των 
τροχών, να είναι εύκολο στην μεταφορά του και να φέρει αναρτήρες 
φιαλών, συσκευών ορών, φίλτρων και γραμμών 

5. α) Να χρησιμοποιεί φίλτρα αιμοκάθαρσης όλων των εργοστασίων. β) 
Το μηχάνημα θα πρέπει να δέχεται αρτηριοφλεβικές γραμμές που 
διατίθενται από διαφορετικούς προμηθευτές  

6. Να φέρει όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς και συστήματα 
ασφαλείας για την προστασία του ασθενούς είτε από βλάβη, είτε από 
εσφαλμένο χειρισμό. 

7. Να έχει αυτοδιαγνωστικό πρόγραμμα βλαβών ή λαθών για την ταχεία 
επισκευή από τους τεχνικούς. Οι ενδείξεις των παραμέτρων 
λειτουργίας να είναι στην Ελληνική γλώσσα και να απεικονίζονται 
ψηφιακά ή αναλογικά ή σε οθόνη. 

8. Να έχει ενσωματωμένο σύστημα εφαρμογής αιμοκάθαρσης με Μονή 
Βελόνα  τόσο με μία, όσο και με δύο αντλίες. 

9. Να έχει αντλία ακριβούς χορήγησης ηπαρίνης. 

10. Να έχει σύστημα μέτρησης και ελέγχου των ορίων αρτηριακής και 
φλεβικής πίεσης του αίματος και της διαμεμβρανικής πίεσης με τις 
αντίστοιχες ενδείξεις. 

11. Να έχει αυτόματη περιστροφική αντλία αίματος, με δυνατότητα 
ρύθμισης της παροχής κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Η μέγιστη 
δυνατή παροχή αίματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 ml/min. 
Η αντλία θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί και χειροκίνητα, σε 
περίπτωση διακοπής ρεύματος. 
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12. Να έχει ένδειξη της παροχής του αίματος. 

13. Να έχει σύστημα αυτόματης ελεγχόμενης υπερδιήθησης. 

14. Να έχει πρόγραμμα υπερδιήθησης χωρίς δίοδο διαλύματος 
αιμοκάθαρσης (ξηρά κάθαρση). 

15. Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης διαφυγής αίματος 
(blood leak detector) και σύστημα αυτόματης αεροπαγίδας. 

16. Ως προς την παρασκευή του διαλύματος αιμοκάθαρσης, να είναι 
αυτόματο και αυτόνομο. 

17. Να είναι τύπου single pass (μονής διέλευσης του διαλύματος 
αιμοκάθαρσης από το φίλτρο αιμοκάθαρσης). 

18. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της παροχής του τελικού διαλύματος με 
μέγιστο όριο τουλάχιστον 600 ml/min. 

19. Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του διαλύματος 
αιμοκάθαρσης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. 

20. Να εκτελεί αυτόματη θερμική και χημική αποστείρωση και πλύσιμο με 
νερό 

21. α) Να παρασκευάζει διαλύματα διττανθρακικών και από πυκνό 
διάλυμα και από άνυδρο διττανθρακικό νάτριο σε στερεά μορφή 
(σκόνη), με δυνατότητα μεταβολής/ρύθμισης της 
συγκέντρωσης διττανθρακικών και νατρίου, κατά την διάρκεια της 
συνεδρίας. 

β) Να δέχεται φύσιγγα σκόνης  διττανθρακικών που δεν καλύπτεται 
από εργοστασιακό απόρρητο κατασκευής. 

22. Να διενεργεί τη μέθοδο της Αιμοδιήθησης,  Αιμοδιαδιήθησης, με on-
line παρασκευή διαλυμάτων (υποκατάστασης και αιμοκάθαρσης). Τα 
αναλώσιμα υλικά για την διεξαγωγή των ως άνω μεθόδων θα πρέπει 
να διατίθενται από διαφορετικούς προμηθευτές  

23. Να έχει ενσωματωμένο πρόγραμμα εφαρμογής αιμοκάθαρσης με 
διαχρονικό προγραμματισμό (profiling) αγωγιμότητας (Να+) και 
υπερδιήθησης. 

24. Να έχει τη δυνατότητα εξοικονόμησης χρήσης φυσιολογικού ορού με 
την εκτέλεση της προετοιμασίας εξωσωματικού κυκλώματος 
πλήρωση-έκπλυση φίλτρου και γραμμών (Priming).  

25. Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη 
τουλάχιστον. Στην εγγύηση περιλαμβάνεται η αντικατάσταση των 
ανταλλακτικών και η άμεση αντικατάσταση του μηχανήματος σε 
περίπτωση σοβαρής βλάβης. Εντός του χρόνου εγγύησης να 
περιλαμβάνεται η προληπτική συντήρηση, επισκευή και 
αντικατάσταση ανταλλακτικών του μηχανήματος δωρεάν. Nα έχει 
εξασφαλισμένη υποστήριξη σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα για δέκα 
(10) έτη τουλάχιστον. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΗΤΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ 

1. Να διαθέτει EN ISO για την ποιότητα του διαλύματος κάθαρσης σε 
θεραπείες αιμοκάθαρσης  

2. Να λειτουργεί με ρεύμα τάσης 220V/50Hz  

3. Να μπορεί να εφοδιάσει με επεξεργασμένο νερό 1 μηχάνημα 
αιμοκάθαρσης 

4. Να είναι εργονομικό, μικρού όγκου  και τροχήλατο 

5. Να διαθέτει λεπτομερή αναφορά σφαλμάτων 

6. Να διαθέτει φίλτρο κατακρατήσεων (10μm)  

7. Να έχει εναλλακτικό αποσκληρυντή 

8. Να διαθέτει λυχνία UV 

9. Να διαθέτει φίλτρο ενεργού άνθρακα (5μm) 

10. Να διαθέτει προγραμματισμό αυτόματης έναρξης/παύσης 

11. Να διαθέτει ημιαυτόματη λειτουργία χημικής αποστείρωσης 

12. Να διαθέτει ημιαυτόματη λειτουργία απασβέστωσης  

13. Να παρέχει τεστ αρχικού ελέγχου λειτουργίας όλων των αισθητήρων 
και ενεργοποιητών ασφάλειας 

14. Να επιτελεί ταχεία έκπλυση μεμβράνης  κατά την διάρκεια του 
προγράμματος πλύσης 

15. Να διαθέτει αισθητήρα εσωτερικής διαρροής 

16. Nα έχει εξασφαλισμένη τεχνική υποστήριξη σε ανταλλακτικά για δέκα 
(10) έτη τουλάχιστον. 
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8. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ  

ΦΥΛΛΑΔΙΑ 
1. Οι προσφερόμενες αντλίες θα πρέπει να είναι καινούργιες, 

αμεταχείριστες, κατασκευασμένες σύμφωνα με τις τελευταίες 
τεχνολογικές εξελίξεις και να περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτήματα 
που απαιτούνται για πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους. 
Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται με αναλυτική δήλωση – 
βεβαίωση του προμηθευτή επιβεβαιώνοντας τα παραπάνω. 

2. Να λειτουργούν με διαφορετικές συσκευές έγχυσης ανάλογα με 
το είδος του χορηγούμενου υγρού (έγχυση ορών, 
φωτοευαίσθητων φαρμάκων, μετάγγιση αίματος  και 
παραγώγων, παρεντερική διατροφή) με ενσωματωμένο εξάρτημα 
προστασίας από την ελεύθερη ροή. 

3. Να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

 Ρυθμός έγχυσης : 0,1-1200 ml/hr. 
 Όριο όγκου : 1-9999 ml  
 Ακρίβεια έγχυσης : ± 5% 

4. Να διαθέτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα προγράμματα έγχυσης: 
  Συνεχής έγχυση με απευθείας προγραμματισμό της ροής (ml/hr). 
 Συνεχής έγχυση με απευθείας προγραμματισμό δόσης φαρμάκου 

σε μονάδες: ng, μg, mg, U, mU /min, hr/ kgr. 
 Έγχυση με προοδευτική αύξηση και μείωση της ροής. Να 

αναφερθεί αναλυτικά. 
 Έγχυση με προγραμματισμό διαδοχικών βημάτων. Να αναφερθεί 

αναλυτικά. 
 Δευτερεύουσα έγχυση με τουλάχιστον δύο (2) τρόπους. 
 Χορήγηση με χρήση βιβλιοθήκης φαρμάκων.  
 Λειτουργία χορήγησης Bolus με τουλάχιστον δύο (2) τρόπους. Ο 

πρώτος τρόπος να είναι με προγραμματισμό (να αναφερθεί 
αναλυτικά), και ο δεύτερος και πιο άμεσος τρόπος να είναι με τη 
χρήση ενός μόνον πλήκτρου. 

 Να διαθέτουν λειτουργία διατήρησης του αγγείου ανοικτού 
(KVO), ρυθμιζόμενο και με δυνατότητα αναστολής της 
λειτουργίας αυτής. 

5. Να διαθέτουν εξελιγμένο σύστημα ελέγχου της πίεσης έγχυσης με 
δυνατότητα ειδοποίησης αποσύνδεσης του συστήματος έγχυσης 
και ένδειξη αύξησης ή μείωσης της πίεσης στην γραμμή έγχυσης. 
Το όριο της πίεσης συναγερμού απόφραξης της γραμμής να 
ρυθμίζεται από 250 – 750 mm Hg  σε πολλαπλά βήματα 
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(τουλάχιστον 9).  

6. Να διαθέτουν σύστημα ασφάλειας για αποφυγή της ελεύθερης 
ροής (Να περιγραφεί). 

7. Να διαθέτει οθόνη στην οποία να εμφανίζονται ευανάγνωστα τα 
μηνύματα στην Ελληνική γλώσσα  και ο ρυθμός έγχυσης. 

8.  Η εξωτερική επιφάνεια του υλικού της αντλίας να είναι και λεία 
και τέτοια ώστε να μπορεί να καθαρίζεται εύκολα. 

9.  Κάθε φορά που τίθεται σε λειτουργία η συσκευή να λαμβάνει 
χώρα διαγνωστικό τεστ ελέγχου της λειτουργίας της. Επίσης η 
λειτουργία τους να ελέγχεται συνεχώς, καθ όλη τη διάρκεια της 
λειτουργίας της, από σύστημα ελέγχου και εντοπισμού 
προβλημάτων. Σε κάθε πρόβλημα που θα διαπιστώνεται να 
ενεργοποιείται οπτικός και ηχητικός συναγερμός ή 
προειδοποίηση. Να υπάρχει επιλεκτική αποσιώπηση ηχητικών 
συναγερμών. Στους τύπους συναγερμού αυτά θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον: 

 Εσφαλμένη τοποθέτηση του σετ έγχυσης. 
 Αέρας στη γραμμή έγχυσης 
 Θύρα ανοικτή. 
 Προσυναγερμός τέλους έγχυσης. 
 Φραγή της ροής. 
 Χαμηλή και άδεια μπαταρία  
 Ειδοποίηση προληπτικής συντήρησης 

 

10. Να λειτουργούν με ρεύμα δικτύου πόλης 220 V/50 Hz. 

11.  Να φέρουν επαναφορτιζόμενη μπαταρία, με αυτονομία 
τουλάχιστον 8 ωρών σε ρυθμό έγχυσης 125ml/hr, κατά αναλογία. 

12.  Να διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα μεταφοράς και  
ανάρτησης σε στατώ ορών και οριζόντια ράγα. 

13. Να υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής και τοποθέτησης τους με 
ασφάλεια σε στατώ (rack) τουλάχιστον 5 θέσεων, το οποίο θα 
τροφοδοτείται από μία παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και θα δίνει 
τη δυνατότητα ανεξάρτητης προσθήκης ή αφαίρεσης της κάθε 
αντλίας. 

14. Να είναι μικρού βάρους (λιγότερο από 2,5 kg). 

15.  Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δυο έτη και η εταιρεία 
να παρέχει δωρεάν προληπτική συντήρηση τουλάχιστον μία (1) 
φορά το χρόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς στο χώρο του 
νοσοκομείου. 

16. Δυνατότητα ανταλλακτικών και σέρβις για επτά  (7) έτη. 

17. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές 





   

   

 
Σελίδα 117 

προδιαγραφές ασφάλειας και να διαθέτει πιστοποιητικά CE και 
ISO κατασκευαστή. Εφόσον διατίθεται από αντιπρόσωπο αυτός 
να συμμορφώνεται με την ΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 ΦΕΚ 
32/Β/16.1.2004 (Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής 
πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και να έχει 
πιστοποίηση ISO. Επίσης ο προσφέρων θα πρέπει να είναι 
ενταγμένος σε Πρόγραμμα Εναλλακτικής Διαχείρισης βάσει το 
Π.Δ.117/2004 και αυτό να αποδεικνύεται με το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό που θα πρέπει να συνοδεύει την προσφορά. 

18. Να συνταχθεί πλήρες φύλλο συμμόρφωσης για τα ανωτέρω με 
παραπομπές σε φυλλάδια και εγχειρίδια του κατασκευαστικού 
οίκου. Στο φύλλο συμμόρφωσης να γίνεται λεπτομερής αναφορά 
συμμόρφωσης της προσφοράς (σημείο προς σημείο) στις 
παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. Επιπλέον να γίνονται 
αναφορές στα prospectus, τις οδηγίες χρήσεως και τις οδηγίες 
συντηρήσεως προς τεκμηρίωση (με αναφορά σε σελίδες). Η μη 
τήρηση του παραπάνω όρου θα οδηγήσει σε αποκλεισμό της 
προσφοράς. 

19. H επίδειξη των προσφερομένων αντλιών στο χώρο εγκατάστασης 
τους, πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, και εφόσον 
αυτό ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών 
είναι όρος απαράβατος. 
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9. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 12ΚΑΝΑΛΟΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 12ΚΑΝΑΛΟΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ  

ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

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: 
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 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 Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν λόγω 
πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα 
αντίγραφα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





   

   

 
Σελίδα 120 

10. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ  

ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

1. Το μηχάνημα να είναι αμεταχείριστο νέας τεχνολογίας, (των 
τελευταίων τριών ετών) εύκολο και απλό στη χρήση του, μικρού 
όγκου, και βάρος (να αναφερθεί), να είναι τροχήλατο 
(τουλάχιστον με τέσσερις τροχούς) και να φέρει καλάθι για την 
τοποθέτηση των παρελκομένων. 

2. Τα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν 
απαραίτητα στην τεχνική περιγραφή και στο φύλο συμμόρφωσης 
θα πρέπει να τεκμηριωθούν με τα αντίστοιχα φυλλάδια της 
εταιρίας και σε αντίθετη περίπτωση με ποινή απόρριψης της 
προσφοράς ώστε να είναι δυνατόν να αξιολογηθούν . 

3. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220 Βολτ 50 Χερτς μέσο 
εύκαμπτου τριπολικού καλωδίου συνδεδεμένου απευθείας με 
ρευματολήπτη τύπου ΄΄ΣΟΥΚΟ΄΄ και δυνατότητα λειτουργίας και 
με ενσωματωμένο επαναφορτιζόμενο συσσωρευτή, και αυτόματο 
σύστημα φόρτισης. 

4. Να λειτουργεί κατ΄ επιθυμία του χειριστή είτε σε τάση δικτύου 
220 Βολτ 50 Χερτς, είτε με την χρήση αποκλειστικά του 
επαναφορτιζόμενου συσσωρευτή. 

5. Να διαθέτει ένδειξη κατάστασης του συσσωρευτή και ένδειξη 
φόρτισης. 

6. Να διαθέτει αυτονομία λειτουργίας για 40 τουλάχιστον πλήρης 
μετρήσεις πίεσης.  

7.  Να μετρά αναίμακτα την συστολική διαστολική και μέση πίεση 
και τον καρδιακό ρυθμό.   Οι μετρήσεις τυχόν άλλων παραμέτρων 
που θα αναφερθούν θα αξιολογηθούν ανάλογα . 

8. Να είναι κατάλληλο για νεογνά , βρέφη , παιδιά και ενήλικες με 
την ανάλογη σειρά περιβραχιόνιων. 

9. Η διάρκεια της μέτρησης να είναι όσο το δυνατό μικρότερη (Να 
αναφερθεί για να αξιολογηθεί). 

10. Να φέρει οπτικοακουστικό σήμα συναγερμού σε κάθε παράμετρο 
με δυνατότητα ρύθμισης των ορίων  (δυνατότητα αυτόματης 
τοποθέτησης των κανονικών ορίων θα αξιολογηθεί ανάλογα). 

11. Να απεικονίζει ταυτόχρονα και με ψηφιακές φωτεινές ενδείξεις, 
τη συστολική τη διαστολική και τη μέση πίεση καθώς επίσης και 
τον καρδιορυθμό (σφύξεις). 

12. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή και 
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καταγραφικό. 

13. Να φέρει μνήμη για την αποθήκευση προηγουμένων μετρήσεων 
και δυνατότητα αποστολής αποτελεσμάτων σε καταγραφικό . 

14.  Να υπάρχει κύκλωμα αυτοδιάγνωσης βλαβών με την ανάλογη 
ένδειξη βλάβης . 

 Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να φέρει σήμανση CE 
σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την ΚΥΑ ΔΥ7/2480/94, 
(ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 και ΦΕΚ 757/Β/10-10-
94). 

 Για το λόγο αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν 
συνημμένα έγκυρα πιστοποιητικά κοινοποιημένου οργανισμού ή 
αρμόδιας αρχής ή και πρότυπα φυλλάδια εταιριών από τα οποία 
να προκύπτει ότι τα προσφερόμενα είδη και τα υποσυστήματα 
τους φέρουν την εν λόγο σήμανση και καταλληλότητα.  

 Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους ως και 
πρωτότυπη επιστολή διασφάλισης του κατασκευαστικού οίκου 
για την παροχή ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον έτη. 

  Να παραδοθούν ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του μηχανήματος 
καθώς και οδηγίες χειρισμού και τεχνικά φυλλάδια στα  
ΕΛΛΗΝΙΚΑ. 

 Στην προσφορά να αναγραφεί οπωσδήποτε η εκπαίδευση του 
προσωπικού στον τρόπο χειρισμού που θα γίνει στο Ίδρυμα μας.     

 Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει τεχνική υποστήριξη (κατά 
προτίμηση στη βόρειο Ελλάδα). 
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11. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ  

ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

 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 4 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 

 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 
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 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 
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12. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ  

ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

1. Το τροχήλατο να είναι καινούργιο αμεταχείριστο ανθεκτικό 
μεταλλικής κατασκευής. 

2. Να φέρει συρτάρια βάθους 10 εκ περίπου με εσωτερικά 
διαχωριστικά και ένα συρτάρι βάθους 25 εκ περίπου . τα 
συρτάρια να είναι συρόμενα και να ανοίγουν με ασφάλεια . 

3. Να φέρει 4 αντιστατικούς τροχούς διαμέτρου περίπου 120 mm.οι 
δύο εκ των οποίων να έχουν φρένο. 

4. Να έχει λείες μη πορώδεις επιφάνειες εργασίας ανθεκτικές στον 
καθαρισμό με απολυμαντικά. 

5. Να φέρει χειρολαβή στο πλαϊνό μέρος για την εύκολη μετακίνησή 
του . 

6. Να διαθέτει με σανίδα μαλάξεων τοποθετημένη σε υποδοχή του 
τροχήλατου και στατώ ορών.  

7. Οι διαστάσεις του τροχήλατου να είναι περίπου : 700π Χ 500β Χ 
1200υ mm. 

8. 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 αντί-
γραφα 
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13. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ  

ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

1. Να είναι compact κατασκευής, ανθεκτική, τελευταίας τεχνολογίας, 
σχεδιασμένη έτσι ώστε να μην επιτρέπει την δημιουργία εστιών 
μόλυνσης με δυνατότητα εύκολου καθαρισμού και απολύμανσης. 

2. Να είναι τροχήλατη με 4 αντιστατικούς τροχούς από τους οποίους οι δύο 
να έχουν φρένο. 

3. Να είναι ισχυρής αναρρόφησης, 50 l/min περίπου με δυνατότητα κεν
έως -0,9 Bar, 675 mmHg, με διακόπτη ρύθμισης της έντασης 
αναρρόφησης. 

4. Να δέχεται φιάλες έως και 5 λίτρων με αρίθμηση, άθραυστες με 
δυνατότητα αποστείρωσης και με ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας 
υπερπλήρωσης (φλοτέρ) στο καπάκι, καθώς και φιάλες μιας χρήσεως. 

5. Να συνοδεύεται από φίλτρο βακτηριδίων - μικροοργανισμών το οποίο 
να διογκώνεται εάν τυχόν περάσουν υγρά από την φιάλη έτσι ώστε να 
αποκλείει εντελώς την είσοδο υγρών στην αντλία. 

6. Να διαθέτει αντλία χωρίς την ανάγκη αλλαγής λαδιών. Η αναρρόφηση 
να είναι εντελώς αθόρυβη και να λειτουργεί με δύο (2) πιστόνια. 

7. Nα έχει δυνατότητα παρατεταμένης λειτουργίας χωρίς υπερθερμάνσεις 
και χωρίς να επηρεάζει με παράσιτα τη λειτουργία του λοιπού ιατρικού 
εξοπλισμού. 

8. Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) χρόνια. Να πληροί τα 
διεθνή Standards ασφαλείας και να φέρει σήμανση                                    
CE-Mark. 
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14. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΕΝΟΥ 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΕΝΟΥ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ  

ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

H αναρρόφηση να είναι μεταλλικής, ανοξείδωτης κατασκευής 
και να αποτελείται: 

1. Από περιστρεφόμενο ρυθμιστή ύψους κενού (μανόμετρο) 
συνοδευόμενο από φιάλη υπερχείλισης και βαλβίδα 
ασφαλείας. Το μανόμετρο να έχει δυνατότητα να αποσπάται 
από το κυρίως σώμα για άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης ή ελέγχου. 

2. Να έχει ενσωματωμένο διακόπτη on-off και περιστροφικό 
διακόπτη συνεχούς ρύθμισης κενού από 0 έως -0,8 bar. 

3. Η ικανότητα αναρρόφησης  στο  μέγιστο  κενό  να  είναι  της  
τάξης  των 50 l/min περίπου. 

4. Η αναρρόφηση να συνδέεται απ’ ευθείας στη λήψη κενού 
με απλή περιστροφική κίνηση. 

5. Οι σωληνώσεις σύνδεσης ρυθμιστή φιάλης και φιάλης 
ασθενούς να είναι από σιλικόνη. Όλα τα τμήματα του σετ 
αναρρόφησης να αποσυνδέονται εύκολα, για να μπορούν να 
αποστειρωθούν σε κλίβανο ατμού σε θερμοκρασία 134οC για 
10 λεπτά. 

6. Να μπορεί να συνδεθεί με φιάλες εκκριμάτων πολλαπλών ή 
μιας χρήσεως και διαφορετικής χωρητικότητας από ένα (1) 
έως πέντε (5) λίτρα. 

7. Η αναρρόφηση να καλύπτεται από εγγύηση ποιότητας του 
μετάλλου δέκα 

(10) ετών και εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών. 

8. Να κατατεθούν πρωτότυπα προσπέκτους του οίκου κατασκευής. 

9. Να πληροί τα  διεθνή  Standards ασφαλείας και  να  φέρει  
σήμανση  CE. 
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15. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ  

ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

1. Το τροχήλατο νοσηλείας να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, 
ανθεκτικής κατασκευής . 

2. Να φέρει 2 συρτάρια βάθους 10 εκ. με εσωτερικά διαχωριστικά, 
και ένα συρτάρι βάθους 25 εκ. περίπου.  

3. Να φέρει 4 αντιστατικούς τροχούς δύο εκ των οποίων να έχουν 
φρένο.  

4. Να έχει λείες μη πορώδεις επιφάνειες εργασίες, ανθεκτικές στον 
καθαρισμό με απολυμαντικά  

5. Να φέρει υπερυψωμένο πλαίσιο στήριξης διαφόρων υλικών. 

6. Να διαθέτει υποδοχείς τοποθέτησης πλαστικής σακούλας 
απορριμμάτων, και πλαστικό  container για βελόνες.           

7. Οι διαστάσεις του τροχήλατου να είναι περίπου : 700 Χ 500 Χ 
1000 mm. 

8. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της 
νόμιμης κυκλοφορίας του προς προμήθεια είδους σύμφωνα με 
τις ισχύουσες κοινοτικές οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα ( Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά 
σήμανσης CE, δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής 
στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κτλ ) Άπαντα τα εν λόγω 
πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα 
αντίγραφα.     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – ΤΕΥΔ  

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99222000] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:  

Κων/πολεως 49, Τ.Κ. 54642 Θεσσαλονίκη 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Α. Κωτούλα  

- Τηλέφωνο: 2313 312229 

- Ηλ. ταχυδρομείο: akotoula@ippokratio.gr  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.ippokratio.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV):  προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την 
ανάπτυξη δυο (2) κλινών στη ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου, προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης 162.000 με το ΦΠΑ 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθεια 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
14/2020 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 
και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρηση; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο 
προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι:  
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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) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής 
ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) 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; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύμβασης: 

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 
αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

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

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων 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 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 
και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής 
αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 
υπεργολάβων). το ποσοστό του 30% της  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 
2. δωροδοκία,· 
3. απάτη· 
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες· 
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· 
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι 
τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ; 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου; 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

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

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 
ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσεις  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

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

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  

[..........……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 
με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης; 

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

 

 

[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 
ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 
είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 
ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

[] Ναι [] Όχι 
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πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 
ν. 3310/2005: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την 
Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 
ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 
επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

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

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών 
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
ο εξής : 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

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

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα 
που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι 
ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

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

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με 
τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 
οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίες που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη 
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, 
ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι 
πραγματικές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών 
έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και y -και η αντίστοιχη αξία) 

 

 

 

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

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

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

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

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

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο 
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα 
έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

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

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους 
που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνί
ες 

παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες, 
ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της 
ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 
οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό 
ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για την 
εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που 
διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να [....……] 
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εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης 
της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά 
την εκτέλεση της σύμβασης: 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν 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; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 
του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των 
διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία 
τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……] 
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αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 
το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της 
σύμβασης: 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

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 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

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; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

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

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 συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
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έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται 
από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το 
καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, 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. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος 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 Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον 
εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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Οδηγίες για την συμπλήρωση του ΤΕΥΔ: 

1. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2. Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
3. Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς.  

4. Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

5. Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

6. Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

7. Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
ατόμων. 

8. Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
9. Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
10. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

11. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

12. 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). 

13. Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
14. 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 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). 
Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της 
Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη 
καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

15. 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)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

 

 

16. 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. 

17. 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)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες 
διατάξεις”. 





   

   

 
Σελίδα 154 

18. Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη 
και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

19. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 
του άρθρου 73 ) 

20. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

21. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

22. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

23. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

24. Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

25. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

26. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές 
διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

27. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

 

28. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

29. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

30. Άρθρο 73 παρ. 5. 

31. Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

32. Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

33. Πρβλ άρθρο 48. 

34. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

35. Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός 
ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
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36. Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

37. Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

38. Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

39. Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

40. Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

41. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 
υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

42. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 
υπερβαίνει τα τρία έτη. 

43. Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

44. Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο 
μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

45. Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της 
από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 
υπηρεσιών. 

46. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, 
τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ 
ανωτέρω.  

47. Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

48. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

49. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

50. Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

51. 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, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ……………………………….. (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 14/2020 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και εγκατάσταση …………………….…………………….» 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(αριθμητικώς) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΕ € ΜΕ ΦΠΑ 
(αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ χωρίς Φ.Π.Α. 
(αριθμητικώς)  

(στην οποία περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση καθώς και 
οι υπέρ τρίτων κρατήσεις για προμήθεια, μεταφορά, 
παράδοση, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε πλήρη 
λειτουργία του εξοπλισμού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στην διακήρυξη καθώς και τις απαιτούμενες 
διαμορφώσεις του χώρου) 

  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, χωρίς ΦΠΑ 

(ολογράφως), Π 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ 24% ΠΟΣΟ ΦΠΑ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (αριθμητικώς)  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (ολογράφως)  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/Ημερομηνία  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 

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 14/2020 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 πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 
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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). 

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 14/2020 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 πέντε (5) 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 ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

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 λειτουργία του ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού της από ………………. σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο την 
………………………………………….  συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό 14/2020 
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 πέντε (5) 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 4 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & 
ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & 
ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI– Σχέδιο Σύμβασης Προμήθειας   

 

 

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

4 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

ΕΡΓΟ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ……………………………………….. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ:    …………………….€ με το ΦΠΑ 
ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  14/2020 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ      …./…./20.. 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

   Θεσσαλονίκη, σήμερα την ………………του μήνα …………….. του έτους ……………, ημέρα της εβδομάδας          
………………………………….οι υπογράφοντες, αφενός μεν το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή κ. Νικόλαο Αντωνάκη και  αφετέρου η 
εταιρεία…………………………………, Α.Φ.Μ…………………………, ΔΟΥ……………………………., τηλ ……………………… 
fax:…………………………………….., email:……………………………………………..  που νόμιμα εκπροσωπείται από τον/την 
…………………………………………………….……………………….. 

      

Έχοντας υπόψη : 

1. Την υπ΄αριθ. Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 2764/16-1-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 65/31-1-2020, τ. ΥΟΔΔ) 
περί διορισμού Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσ/νικης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», αρμοδιότητας 4ης Υ.Π.Ε. 
Μακεδονίας και Θράκης, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 108/τ. ΥΟΔΔ/14-2-2020. 

2. Την υπ. αριθμ. 14/2020 διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για τη διενέργεια «Δημόσιου 
Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την 
ανάπτυξη δυο κλινών ΜΕΘ για την κάλυψη των αναγκών της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων. 

3. Την από …………….. και με αριθμ. Πρωτ. .........../……/…………… προσφορά του αναδόχου, που 
υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης.  
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4. Την υπ. αριθ. ................... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Προμηθευτή.  

5. Τις διατάξεις των Ν. 3329/05, του ΠΔ 80/2016 και του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
μέχρι σήμερα 

 

Άρθρο 1o 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ 

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   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 (…….%). 

    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 
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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 12/2020 και την προσφορά του Προμηθευτή.  

 

Άρθρο 2o 

ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ –ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι και τις ……………………… 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.  

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 
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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 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 ξεκινήσει 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 τη 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 
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και την υποβολή στην Υπηρεσία του αποδεικτικού προσκόμισης θεωρημένου από τον 
υπεύθυνο της Α.Α.   

Παραλαβή δε θα γίνει δεκτή αν τα προσφερόμενα είδη δεν είναι αυτά που προσφέρθηκαν και 
κατακυρώθηκαν.  

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. 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΄εφεση 
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. 

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 
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δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή 
του αναδόχου. 

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. 

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. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα μηχανήματα, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

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. 

 

Άρθρο 3o 

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.  
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Το μηχάνημα κατά συνέπεια περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία και κλινικά πακέτα και χαρακτηρίζεται από 
τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά :  

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Άρθρο 4o 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του συστήματος. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν 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. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
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γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

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

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

 

Άρθρο 5o 

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 6o 

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 





   

   

 
Σελίδα 170 

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 …………………….…… €.  

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.  

 

Άρθρο 7o 

     ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας ο ανάδοχος αναλαμβάνει όλες οι απαιτούμενες 
από τον κατασκευαστή προληπτικές και τακτικές συντηρήσεις καθώς και την 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 Α.Α.. :  

 Την καλή και αποδοτική λειτουργία του μηχανήματος.Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του 
προσφερόμενου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών και αναλωσίμων που 
περιλαμβάνονται στο μηχάνημα ή είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του.  

 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, ενώ και τα ανταλλακτικά θα είναι αμεταχείριστα 
και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο.  

 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.  
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 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).  

 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 αναδόχου.  

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

 

ΑΡΘΡΟ 8o 

     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.   

 

Άρθρο 9o 

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. 
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Άρθρο 10o 

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 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. 

 

Άρθρο 11o 

ΛΥΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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 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. 
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Άρθρο 12o 

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. 

 

Άρθρο 13o 

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 14o 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

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» 

        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
 

 

                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

 

Για τον Ανάδοχο 

 

 

 

 

           (Ονοματεπώνυμο  υπογράφοντος) 

 

                                                             
 





 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

 

Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη 

 

: 2313 312229, akotoula@ippokratio.gr 

 

Διακήρυξη 14/2020 

Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και 
εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη δυο (2) 

κλινών στη ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου για την κάλυψη των 
αναγκών της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων»  

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 130.645,16 € χωρίς ΦΠΑ, 162.000 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Κωνσταντινουπόλεως 49 

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 54642 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL522 

Τηλέφωνο 2313 312229 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  akotoula@ippokratio.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Αθηνά Κωτούλα 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ν.Π.Δ.Δ. και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας.  

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό, Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση 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) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
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δ)    Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το Γραφείο Προμηθειών του ΓΝΘ Ιπποκράτειο, 
Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642, Θεσσαλονίκη, και την προαναφερθείσα ιστοσελίδα www.ippokratio.gr 

 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, κατόπιν επιχορήγησης από 
το Υπουργείο Υγείας. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με ΚΑΕ: 9149.01 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2020 του Φορέα.  

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΟ ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 130.645,16 € χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι 162.000 € με ΦΠΑ.  

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

 

α/α Είδος CPV Τεμάχια Συνολικός Προϋπολογισμός 
με το ΦΠΑ 

1 Κρεβάτι ΜΕΘ 33192150-8 2 24.000 € 
2 Μόνιτορ με καπνογραφία 33195200-5 2 30.000 € 

3 Φορητός Αναπνευστήρας 33157400-9 1 10.000 € 

4 Διφασικός Απινιδωτής 33182100-0 1 6.000 € 

5 Μόνιτορ μεταφοράς 33195200-5 1 3.000 € 

6 Φορητό μηχάνημα συνεχών 
μεθόδων 

33181300-5 1 20.000 € 

7 Φορητό αιμοκάθαρσης 33181100-3 1 30.000 € 
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Προσφορές υποβάλλονται είτε για όλα τα είδη, είτε για ορισμένα μόνο είδη με την προϋπόθεση να αφορούν 
για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του κάθε είδους. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των 
ειδών στα οποία μπορεί να προσφέρει ο συμμετέχων. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δυο (2) μήνες. 

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

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα 

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

 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,   

 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»,  

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

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

φορητή όσμωση 

8 Αντλίες έγχυσης με βάση 33194100-7 10 15.000 € 

9 Καρδιογράφος 12κάναλος 33123230-9 2 5.000 € 

10 Πιεσόμετρο τροχήλατο 33123100-9 2 5.000 € 

11 Οξύμετρα  33121000-0 8 1.000 € 

12 Καρότσι ανάνηψης 34911000-6 2 3.000 € 

13 Ηλεκτρική αναρρόφηση 33926000-7 2 6.000 € 

14 Επιτοίχια αναρρόφηση κενού 33926000-7 4 1.000 € 

15 Τροχήλατο νοσηλείας 34911000-6 2 3.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 162.000 € 
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 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”, 

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

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με 
τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»1, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες 
εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη 
«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»2.   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

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

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

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

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

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 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. 

 

                                                             
1 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 

του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ 
(1.000.000,00 €) 

2      Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε έτος. 
Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 
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Ειδικό Κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα Διακήρυξη 

- Το με αριθμό πρωτοκόλλου 54786/17-10-2018 έγγραφο του Νοσοκομείου προς το Υπουργείο Υγείας 
σχετικά με την ανάπτυξη δυο (2) κλινών στην ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου, προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 201.200 
€. 

- Το με αριθμό πρωτ. 743/23-10-2020 έγγραφο του Υπουργείο Υγείας (αριθμός πρωτ. εισερχ. εγγράφου 
69601/21-12-2018 του Νοσοκομείου) προς τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών, αναφορικά με την έκτακτη επιχορήγηση συνολικού ποσού 201.000 € για την ανάπτυξη δύο 
(2) κλινών Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων. 

- Το γεγονός ότι ο λογαριασμός ταμειακής διαχείρισης του Νοσοκομείου μας με IBAN 
GR4401722690005269028254676, πιστώθηκε στις 19-12-2018 με το ποσό των 201.000 € και εκδόθηκαν 
τα σχετικά με αριθμό 2055/19-12-2018 και 2056/19-12-2018 Γραμμάτια Είσπραξης ποσού 162.000 € και 
39.000 € αντίστοιχα. 

- Την με αριθμ 1078/12-9-2019 Πράξη της πρώην Διοικήτριας του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 6ΒΘΒ469067-ΞΓ2), 
περί ορισμού Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού για την 
ανάπτυξη δυο (2) κλινών για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων.  

- Το από 16-10-2019 έγγραφο (αριθμός πρωτ. 50807/16-10-2019 εισερχομένου εγγράφου του 
Νοσοκομείου) της Επιτροπής Σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με τις τεχνικές προδιαγραφές για την 
προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη δυο (2) κλινών για τη Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων. 

- Την με αριθμ πρωτ 50807/17-10-2019 Πρόσκληση για διενέργεια πρώτης Δημόσιας Διαβούλευσης των 
τεχνικών προδιαγραφών του εεξξοοππλλιισσμμοούύ μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

- Το από 23-1-2020 έγγραφο (αριθμός πρωτ. εισερχ. εγγράφου 4539/28-1-2020 του Νοσοκομείου) της 
επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών μετά την αξιολόγηση των σχολίων της πρώτης δημόσιας 
διαβούλευσης.  

- Την με αριθμ πρωτ 4539/4-2-2020 Πρόσκληση για τη διενέργεια Δεύτερης Δημόσιας Διαβούλευσης μέσω 
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

- Το από 17-6-2020 έγγραφο (αριθμός πρωτ. εισερχ. εγγράφου 27223/17-6-2020 του Νοσοκομείου) της 
επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με το οποίο κατατέθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μετά την αξιολόγηση των σχολίων της δεύτερης δημόσιας διαβούλευσης, 
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 162.000 € με το ΦΠΑ. 

- Το γεγονός ότι η εν λόγω δαπάνη περιλαμβάνεται στον Πίνακα Προγραμματισμού Προμηθειών έτους 
2020, όπως αυτός εγκρίθηκε με την με αριθμό 717/29-4-2020 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου 
μας (ΑΔΑ: Ψ6ΚΥ469067-72Γ). 
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- Την με αριθμό 1513/24-3-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΟΙ4469067-0Ο3) στον ΚΑΕ 9149 
ποσού 162.000 €.  

- Το από 6-7-2020 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών (αριθμός πρωτ. 32526/15-7-
2020 εισερχ. εγγράφου του Νοσοκομείου) σχετικά με τους ειδικούς όρους του ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού. 

- Την με αριθμό 1253/17-7-2020 Απόφαση που έλαβε ο Διοικητής του Νοσοκομείου (ΑΔΑ:  6ΝΔΤ469067-
Δ2Λ), με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ειδικοί όροι και η διενέργεια 
ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικου 
εξοπλισμού για την ανάπτυξη δυο (2) κλινών στην ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου για την κάλυψη των 
αναγκών της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 162.000 με το ΦΠΑ. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18η/9/2020 και ώρα 18:00μμ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί την 24η/9/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 πμ., με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν 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 η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην 
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε τον Συστημικό αριθμό: 96584. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στις εφημερίδες: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ και 
ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

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)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : 
www.ippokratio.gr  στην διαδρομή : Νέα και ανακοινώσεις ► Διαγωνισμοί-προμήθειες, στις 31/8/2020.  

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

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις 
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των 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 τους3  

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. 

                                                             
3 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. Η με αρ. 14/2020 Προκήρυξη της Σύμβασης 

2.  Το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]  

3. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

4. Η παρούσα διακήρυξη με τα Παραρτήματά της  

5. Το σχέδιο της σύμβασης  

 

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), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, 
στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 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 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο.  

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

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. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188)4. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

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).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 
να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, και να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Σε περίπτωση 
ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων τεχνικού περιεχομένου που έχουν υποβληθεί και σε άλλη 
γλώσσα, επικρατεί η ελληνική έκδοση. 

                                                             
4 Επιτρέπεται 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. 
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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, 4.1. και 6.4 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)5, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του 
Ευρωπαϊκού 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.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 καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 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.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 

 

                                                             
5  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018), 
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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, η οποία καθορίζεται 
σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ του προσφερόμενου είδους/ 
προσφερόμενων ειδών, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Ύψος Εγγυητικής 
Επιστολής Συμμετοχής 

1 Κρεβάτι ΜΕΘ 2 19.354,84 387,10 
2 Μόνιτορ με καπνογραφία 2 24.193,55 483,87 

3 Φορητός Αναπνευστήρας 1 8.064,52 161,29 

4 Διφασικός Απινιδωτής 1 4.838,71 96,77 

5 Μόνιτορ μεταφοράς 1 2.419,35 48,39 

6 Φορητό μηχάνημα συνεχών 
μεθόδων 

1 
16.129,03 322,58 





   

   

 
Σελίδα 15 

7 Φορητό αιμοκάθαρσης φορητή 
όσμωση 

1 
24.193,55 483,87 

8 Αντλίες έγχυσης με βάση 10 12.096,77 241,94 

9 Καρδιογράφος 12κάναλος 2 4.032,26 80,65 

10 Πιεσόμετρο τροχήλατο 2 4.032,26 80,65 

11 Οξύμετρα  8 806,45 16,13 

12 Καρότσι ανάνηψης 2 2.419,35 48,39 

13 Ηλεκτρική αναρρόφηση 2 4.838,71 96,77 
14 Επιτοίχια αναρρόφηση κενού 4 806,45 16,13 

15 Τροχήλατο νοσηλείας 2 2.419,35 48,39 

 

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

Σχετικά υποδείγματα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. 

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, ήτοι μέχρι 23/10/2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 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, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α’ 
171).  

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 
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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 αμετάκλητη 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,  

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 αμετάκλητη 
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 στους διαχειριστές. 
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Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορές 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   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας 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 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 ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 6 

 

                                                             
6 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
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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 2.2.9.2 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 η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω 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.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

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.  
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2.2.3.5. 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 ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  

- να διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα έτη 2017, 2018, 2019 τουλάχιστον ίσο με την 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναλόγως του προϋπολογισμού των προσφερόμενων 
ειδών.  

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται:  
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- Να διαθέτουν τουλάχιστον μία (1) παράδοση του συγκεκριμένου είδους μέσα στην τελευταία τριετία είτε 
στον Δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. 

 

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 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. 
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Η εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης του εξοπλισμού γίνεται υποχρεωτικά από τον 
προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους 
συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 

 

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. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα III, το 
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, 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.7 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

                                                             
7 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ. 
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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 υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή 
των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου 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 2.2.5 και 2.2.6). 

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 στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 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. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

 

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 
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προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

 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 2.2.3.1, 

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 , που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι 
το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. 
Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 
εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων8. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, 
αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση 
του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα 

                                                             
8 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
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πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται 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 περ. α’ και β’, καθώς 
και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.4. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί 
σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας 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. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
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Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2016, 2017, 2018 στα 
οποία φαίνεται ο ετήσιος γενικός κύκλος εργασιών.  

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική 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 αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις προμηθειών του συγκεκριμένου 
μηχανήματος για τα έτη 2017, 2018, 2019 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. Ο κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει την 
παράδοση ενός τουλάχιστον παρόμοιου είδους.  

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), ή 
αντίστοιχο  

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

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 εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της 
σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει  
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να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις 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 οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 
ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει 
από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον 
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 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.  
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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).  

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά 
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  

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 στον ν.4412/2016, 
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ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «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.  

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής 
τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι 
στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή 
σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει 
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

 

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. 

 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους 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. 
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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 ηλεκτρονικά 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 εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, υπογραφής , με την 
επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για 
τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

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

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά 
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή 
μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

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 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 
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της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 
ηλεκτρονική 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) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του 
ν. 4412/20169, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, 
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 
(Παράρτημα...), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της 
παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ 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 «Τεχνικές προδιαγραφές-Ειδικοί Όροι» του Παραρτήματος Ι 
της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 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. 

                                                             
9 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα 

αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  
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3. Πλήρες «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» το οποίο είναι προτυπωμένο και περιέχεται στο Παράρτημα ΙΙ της 
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 ΙΙ της παρούσης διακήρυξης.  

Επιπλέον του Φύλλου Συμμόρφωσης, ο οικονομικός φορέας πρέπει να περιλάβει και υπεύθυνη δήλωση 
ότι αποδέχεται και πληροί τους ειδικούς όρους της παρούσης Διακήρυξης, όπως αυτοί αναλυτικά 
αναφέρονται στο Παράρτημα Ι-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές –Ειδικοί Όροι. 

 

4. Επίσημα τεχνικά φυλλάδια.  

Μετά από το Φύλλο Συμμόρφωσης, ο οικονομικός φορέας 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 / 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) σε ηλεκτρονική μορφή με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και 
λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές στην Ελληνική γλώσσα ή/και Αγγλική. 

 

6. Πλήρες εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου (Service Manuals) σε ηλεκτρονική μορφή 
στην Ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική γλώσσα. 
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7. Έγγραφη δήλωση, στην οποία οι οικονομικοί φορείς 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.  

 

8. Πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (εφόσον και όπως ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές 
του κάθε μηχανήματος στο Παράρτημα Ι της παρούσης).  

 

9. 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,  

 

10. Λίστα με όλα τα απαραίτητα υλικά για τη λειτουργία, συντήρησή και επισκευή του. 

 

11. Έγγραφη δήλωση για την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας από την 
ημερομηνία οριστικής παραλαβής του μηχανήματος (εφόσον και όπως ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές 
του κάθε μηχανήματος στο Παράρτημα Ι της παρούσης). 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. 
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Στην εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών, των κάθε είδους υλικών και 
της αμοιβής των τεχνικών που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του μηχανήματος, 
καθώς επίσης και των εργασιών προληπτικής συντήρησης που θα πραγματοποιούνται στο διάστημα που 
ισχύει η εγγύηση. 

 

12. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης του ζητούμενου εξοπλισμού, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο άρθρο 6.2.1. 

 

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 IV της παρούσης διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι στην τεχνική προσφορά επί ποινή απόρριψης, 
δεν αναφέρονται οικονομικά στοιχεία. 

 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.  

 

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV της παρούσης διακήρυξης.  

Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται ξεχωριστά ανά προσφερόμενο είδος. 

 

Α. 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)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του 
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ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο 
Παράρτημα IV 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 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 σε δυο (2) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης, ώστε να διαμορφωθούν τα τελικά σχέδια και στοιχεία εφαρμογής, εγκατάσταση 
των μηχανημάτων 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.   

   

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 
προϋπολογισθείσα τιμή  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. 
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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. 

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». 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

 

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 προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  
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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 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, 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) 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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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»  
και «Οικονομική Προσφορά» την 24η-9-2020 και ώρα 12η πρωινή. 

 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 
παρούσας, κάθε προσφέρων  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 γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και  τους 
όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν 
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τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών 
προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 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 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. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση τεχνικών 
προδιαγραφών πρώτο στάδιο και αξιολόγηση οικονομικών προδιαγραφών δεύτερο στάδιο)  επικυρώνονται 
με μία απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 100 του Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 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, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) 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. 
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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 τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 
πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική 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 δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και ο 
προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο 
όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά 
έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα 
αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση 
των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων 
των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 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 με 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 προσωρινού αναδόχου (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 από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα 
ανωτέρω 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 δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. 

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

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση 
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο 
της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016. 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 
36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και  

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην 
περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς 
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από 
την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό 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 ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

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 ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε 
περίπτωση προσφυγής κατά πράξης 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 τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

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. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο 
άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  
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Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

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 άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.  

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. 

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 και την περ. α΄ της παρ. 1 του αρθρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

• 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 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

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. 

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει 
παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας10 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω 
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί 
των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

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

                                                             
10  Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί από 

το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019. 
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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. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ 
και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου11. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων 
βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα 
ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 
τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση 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. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 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.  

                                                             
11  Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
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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 V 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 επιστρέφεται 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, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
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δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X 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 της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

 

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 πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του μηχανήματος. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν 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. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

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

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

 

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. 
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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 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, 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 αυτών 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 και οι τόκοι επιβάλλονται 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), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
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προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου 
στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης 
αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που 
επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο 
αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι 
συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 
του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 
υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η 
προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό σε χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών 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 παραδοθούν τα μηχανήματα, 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 μηχανημάτων 

6.2.1. Η παραλαβή του εξοπλισμού θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών από την υπογραφή 
της σύμβασης.  

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.  
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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 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 ξεκινήσει 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 τη 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, 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 :  
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 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.   

Παραλαβή δε θα γίνει δεκτή αν τα προσφερόμενα είδη δεν είναι αυτά που προσφέρθηκαν και 
κατακυρώθηκαν.  

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. 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. 
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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΄εφεση 
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. 

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 μηχανημάτων, 
με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλο, 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. 





   

   

 
Σελίδα 54 

6.3.3. Η επιστροφή των μηχανημάτων 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 Ι.
  

Για την καλή λειτουργία του προσφερόμενου συγκροτήματος 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 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 Α.Α.. :  

 Την καλή και αποδοτική λειτουργία του μηχανήματος.Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του 
προσφερόμενου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών και αναλωσίμων που 
περιλαμβάνονται στο μηχάνημα ή είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του.  

 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, ενώ και τα ανταλλακτικά θα είναι αμεταχείριστα 
και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο.  

 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.  
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 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).  

 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 αναδόχου.  

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

 

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 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. 

 

6.5  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα 
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

 

6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις 
αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
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6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης 
σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα 
υποκατάστασης). 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 

                    
         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΚΛΙΝΗΣ ΜΕΘ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ  

Τεμάχια: 2, Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  24.000 € με το ΦΠΑ 
 

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΛΙΝΗ 

1. Η προσφερόμενη κλίνη να είναι καινούργια, σύγχρονης τεχνολογίας, πλήρως ηλεκτροκίνητη, από υλικά 
υψηλής αντοχής, να λειτουργεί με ρεύμα πόλεως. Να διαθέτει και ενσωματωμένη μπαταρία σε 
περίπτωση διακοπής ρεύματος ή μετακίνησης της κλίνης. 

2. Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι διαστάσεων 200x85 cm περίπου και να διαιρείται σε τέσσερα (4) 
προσθαφαιρούμενα τμήματα (πλάτης, λεκάνης, μηρών και ποδιών) για τον εύκολο καθαρισμό τους, 
από πλαστικό υλικό εκ των οποίων το τμήμα της λεκάνης να παραμένει σταθερό και τα υπόλοιπα τρία 
(3) να είναι κινητά. 

3. Να διαθέτει ενσωματωμένη επέκταση για ασθενείς  με ύψος τουλάχιστον 214cm. 
4. Η κλίνη να συμμορφώνεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Οδηγία IEC 60601-2-52 που αφορά την ασφάλεια 

και τη λειτουργία των Ιατρικών Κρεβατιών. Να είναι ιατρική συσκευή class I, τύπος Β και να έχει βαθμό 
προστασίας τουλάχιστον ΙΡΧ4 για τα ηλεκτρικά μέρη της. 

5. Να είναι ισχυρής κατασκευής και κατάλληλη για υπέρβαρους ασθενείς. Να δύναται να ανυψώσει 
ασφαλές φορτίο λειτουργίας τουλάχιστον (SWL) 270 κιλών. 

6. Το κρεβάτι να διαθέτει ζεύγος αναδιπλούμενων πλαστικών προστατευτικών (2 σε κάθε πλευρά), να 
είναι ενσωματωμένα στο ερεισίνωτο της κλίνης  και να ρυθμίζονται καθ’ ύψος. 

7. Να διαθέτει ενσωματωμένα χειριστήρια στην εξωτερική πλευρά των πλαστικών προστατευτικών για 
χρήση από το Νοσηλευτικό προσωπικό και στην εσωτερική πλευρά τους για χρήση από τον ασθενή. 

8. Να εκτελούνται ηλεκτρικά μέσω ενσωματωμένων χειριστηρίων στην εξωτερική πλευρά των πλαστικών 
προστατευτικών για χρήση από το Νοσηλευτικό προσωπικό, οι παρακάτω κινήσεις και λειτουργίες: 
a. Ύψος από 34-80 cm (±2cm)  
b. Τμήμα πλάτης τουλάχιστον 60ο  
c. Τμήμα μηρών τουλάχιστον 20ο   
d. Τμήμα μηρών ποδιών τουλάχιστον 15ο   
e. Trendelenburg/Anti-Trendelenburg τουλάχιστον 12ο  
f. Θέση καρδιολογικής καρέκλας 
g. Θέση CPR 
h. Οριζοντίωση της επιφάνειας κατάκλισης 
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9. Να εκτελούνται ηλεκτρικά μέσω των ενσωματωμένων χειριστηρίων στην εσωτερική πλευρά των 
πλαστικών προστατευτικών αλλά και μέσω ενσύρματου χειριστηρίου για τον ασθενή, οι παρακάτω 
τουλάχιστον κινήσεις: 
a. Τμήμα πλάτης τουλάχιστον 60ο  
b. Τμήμα μηρών τουλάχιστον 20ο  

10. Να υπάρχει η δυνατότητα κλειδώματος των κινήσεων για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τη χρήση. 
11. Να υπάρχει ψηφιακή ένδειξη όλων των ηλεκτρικών κινήσεων. Το κρεβάτι να κάνει παύση στις 30ο και 

να υπάρχει οπτική ένδειξη/συναγερμός, για να μπορούν να εφαρμοστούν τα αναπνευστικά 
πρωτόκολλα (θέσης “Fowler”). 

12. Οι μετόπες κεφαλής και ποδιών να προσθαφαιρούνται εύκολα. Η μετόπη της κεφαλής να μην 
ακολουθεί τις κινήσεις της κλίνης για αποφυγή συγκρούσεων με τον περιβάλλοντα χώρο. 

13. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ζύγισης πιστοποιημένο κατά για την ακρίβειά του κατά κλάση ΙΙΙ, 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Να υπάρχει η δυνατότητα ακρίβειας έως και 500 γραμμάρια. 

14. Να διαθέτει οθόνη υπόδειξης του βάρους εκατέρωθεν της κλίνης. Να υπάρχει η δυνατότητα 
προσθαφαίρεσης αντικειμένων  χωρίς να μεταβάλλεται το πραγματικό βάρος του ασθενή. 

15. Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης κίνησης ασθενή, ρυθμιζόμενης ευαισθησίας με δυνατότητα 
απενεργοποίησης, που θα ειδοποιεί ηχητικά το προσωπικό για τυχόν έξοδο ή έντονη κίνηση του ασθενή 
επί της κλίνης (σπασμοί) διασφαλίζοντας την ασφάλεια του κατά τη Νοσηλεία. 

16. Να  διαθέτει σύστημα το οποίο θα ανιχνεύει εμπόδια κάτω από την επιφάνεια κατάκλισης και θα 
σταματάει την καθοδική κίνηση.  

17. Η κλίνη να διαθέτει μοχλούς εκατέρωθεν της κλίνης για θέση CPR, οι οποίες θα είναι τοποθετημένες στο 
τμήμα των ποδιών προκειμένου να μη παρεμποδίζεται η χρήση τους από τα πλαϊνά προστατευτικά όταν 
αυτά βρίσκονται κατεβασμένα. 

18. Τα τμήματα της επιφάνειας κατάκλισης να διαθέτουν εργονομικό σχεδιασμό για να αποφορτίζουν την 
πίεση που δέχεται ο ασθενής  στο τμήμα της κοιλιακής χώρας, όταν το τμήμα της πλάτης ανεβαίνει. 

19. Η κλίνη να διαθέτει ποδοδιακόπτες για την αυξομείωση του ύψους αμφίπλευρα της κλίνης. 
20. Να φέρει τουλάχιστον τέσσερις (4) θέσεις για παρελκόμενα εξαρτήματα, το οποία να προσφερθούν 

προς επιλογή. Η κάθε κλίνη  να συνοδεύεται από ένα στατώ ορού με τέσσερα (4) μεταλλικά άγκιστρα.  
21. Να διαθέτει τέσσερις (4) διπλούς αντιστατικούς τροχούς διαμέτρου τουλάχιστον 150mm με κεντρικό 

σύστημα φρένων. 
22. Να διαθέτει προσκρουστήρες στις τέσσερις (4) γωνίες της.  
23. Να διαθέτει φωτισμό στο κάτω τμήμα της κλίνης για μεγαλύτερη ασφάλεια σε χώρους με χαμηλό 

φωτισμό. 
 

Β. ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ 

24. Η κλίνη να συνοδεύεται με ενσωματωμένο αερόστρωμα για τη πρόληψη και τη θεραπεία όλων των 
βαθμών κατακλίσεων, κατάλληλο τόσο για την πρόωρη κινητοποίηση των ασθενών όσο και για τη 
θεραπεία εγκαυμάτων. 

25. Το σύστημα να αποτελείται από το ενσωματωμένο αερόστρωμα και την αντλία αέρος. 
26. Το αερόστρωμα να χωρίζεται σε ανατομικές ζώνες με δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης ανάλογα με το 

βάρος και τον σωματότυπο του ασθενή. 
27. Όλες οι κινήσεις της αντλίας να διαθέτουν δυνατότητα κλειδώματος για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τη 

χρήση. 
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28. Να αποτελείται από τουλάχιστον 20 αεροθαλάμους με δυνατότητα μεμονωμένης αντικατάστασης τους 
σε περίπτωση βλάβης. 

29. Να διαθέτει κομβίον επί της αντλίας το οποίο θα ξεφουσκώνει τους αεροθαλάμους της κεφαλής για τη 
διευκόλυνση της διασωληνώσεως του ασθενή αλλά και την τοποθέτησή του σε πρηνή θέση. 

30. Με το πάτημα ενός πλήκτρου να επιτυγχάνεται και να διατηρείται μέγιστη  πληρότητα στις κυψελίδες 
παρέχοντας έτσι σταθερή επιφάνεια για τη μεταφορά ή τις εργασίες καθαρισμού του ασθενή ή του 
αεροστρώματος. Να απενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία αυτή με το πέρας  30 λεπτών το μέγιστο. 

31. Κατά την εφαρμογή CPR είτε ηλεκτρικά είτε μηχανικά καθώς το κρεβάτι παίρνει την οριζόντια θέση οι 
κυψελίδες του αεροστρώματος παράλληλα να ξεφουσκώνουν. 

32. Η θεραπευτική επιφάνεια να μπορεί εκτελεί αυτόματα πλευρική κλίση εκατέρωθεν για τη πρόωρη 
κινητοποίηση του ασθενή τουλάχιστον 20° ανά χρονικά διαστήματα που θα επιλέξει ο χρήστης. Να 
αναφερθούν οι επιτρεπόμενοι χρόνοι. Επιπλέον, να διαθέτει ένδειξη που θα εμφανίζει τη θέση των 
πλαϊνών προστατευτικών και να αποτρέπει την εκτέλεση της πλάγιας κλίσης όταν αυτά είναι 
κατεβασμένα, για ασφάλεια του ασθενή. 

33. Η θεραπευτική επιφάνεια να μπορεί εκτελεί εναλλασσόμενη κίνηση ανά αεροθάλαμο για τη πρόληψη 
και θεραπεία όλων των βαθμών των κατακλίσεων ανά χρονικά διαστήματα που θα επιλέξει ο χρήστης . 
Να αναφερθούν οι επιτρεπόμενοι χρόνοι. 

34. Η θεραπευτική επιφάνεια να μπορεί να εκτελεί παλμική θεραπεία μεταβλητής εντάσεως ανά χρονικά 
διαστήματα που θα επιλέξει ο χρήστης. Να αναφερθούν οι επιτρεπόμενοι χρόνοι. 

35. Να διαθέτει ενσωματωμένη θήκη για συγκράτηση ακτινολογικής κασέτας. 
36. Το στρώμα να διαθέτει στο κάτω τμήμα του, ενσωματωμένη επέκταση από αεροθαλάμους, στην 

περίπτωση που χρησιμοποιείται η λειτουργία επιμήκυνσής της κλίνης. Να αναφερθεί ο τρόπος. 
37. Το αερόστρωμα να διαθέτει κάλυμμα αποσπώμενο με πλήρως καλυπτόμενο φερμουάρ για αποφυγή 

δημιουργίας εστιών μόλυνσης, αεροδιαπερατό, αδιάβροχο. Να διαθέτει αντιμικροβιακές ιδιότητες. Να 
απολυμαίνεται στο πλυντήριο ή με κοινά καθαριστικά. 

38. Το κάλυμμα να είναι βραδύκαυστο και να συμμορφώνεται πλήρως με την Διεθνή Οδηγία BS 7175. 
 
 

Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

39. Να παρέχεται για το σύνολο της προμήθειας εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη 
κατά την οποία να παρέχεται δωρεάν υποστήριξη βλαβών και προβλεπόμενης συντήρησης 
συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών καθώς και παροχής ανταλλακτικών για τα επόμενα 
τουλάχιστον δέκα (10) έτη μετά το πέρας της εγγύησης. 

40. Ο κατασκευαστικό οίκος να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 και ISO 13485 και ο προσφερόμενος 
εξοπλισμός να διαθέτει CE. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά τα οποία θα είναι 
μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.  

41. Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO14001, ISO 9001 και ISO 13485 (διακίνηση και 
τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) . Ο προμηθευτής να πληροί την Υ.Α. Δυ8δ/Γ.Π. 
οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ. 
117/2004. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

42. Ο προμηθευτής να διαθέτει, μόνιμα, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποίηση ειδικής 
εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο, για τη συντήρηση και την εκπαίδευση του προσφερόμενου 
εξοπλισμού (να κατατεθεί το πιστοποιητικό). 

43. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές στα έντυπα του κατασκευαστικού οίκου 
και τα εγχειρίδια χρήσης ή σε σχετικές βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου (επί ποινή 
αποκλεισμού). 
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕΘ 

Τεμάχια: 2, Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  30.000 € με το ΦΠΑ 
 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕΘ  
I. Γενικά 
- Να είναι τελευταίας τεχνολογίας (τουλάχιστον τελευταίας 10ετιας-να αναφερθεί έτος πρώτης 

κυκλοφορίας προς αξιολόγηση), κατάλληλο για χρήση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, για την 
παρακολούθηση των ζωτικών παραμέτρων βαρέως πασχόντων ασθενών. 

- Να διαθέτει ενσωματωμένο τροφοδοτικό για να λειτουργεί με τάση 220V/50Hz και να είναι αθόρυβο 
χωρίς ανεμιστήρα.  

- Να καλύπτει τις σχετικές με ιατροτεχνολογικά προϊόντα, διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και να 
διαθέτει απαραίτητο πιστοποιητικό σήμανσης CE. Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει 
πιστοποίηση ISO 9001 ή/και ISO 13485 καθώς και βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ή Κοινοποιημένου 
Οργανισμού από την οποία να προκύπτει ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της υπουργικής 
απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/07.01.2004 ("Αρχές & κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής 
διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων" - ΦΕΚ Β' 32/16.01.2004). 

- Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης (να αναφερθεί η πόλη 
όπου εδρεύει). 

- Να είναι εύκολο στον χειρισμό του μέσω οθόνης αφής και να διαθέτει λογισμικό και menu λειτουργίας 
στην Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση να κατατεθεί έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ότι 
τα μόνιτορ θα διαθέτουν menu λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα κατά την παράδοσή τους. 

- Το monitor θα πρέπει απαραίτητα να φέρει τους ανάλογους ενισχυτές – δυνατότητες, προγράμματα, 
ηλεκτρόδια, καλώδια, κ.λ.π. και γενικότερα εξαρτήματα για λειτουργία και πλήρη χρήση του στη μονάδα, 
χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.  

- Να επικοινωνεί, μέσω σύνδεσης σε κοινό ψηφιακό δίκτυο ETHERNET, τόσο με τον Κεντρικό Σταθμό, όσο 
και με τα άλλα παρακλίνια monitors (επικοινωνία bed to bed). Κατά την επικοινωνία bed to bed να 
απεικονίζονται οι πληροφορίες του προς στιγμήν παρακολουθούμενου monitor ταυτόχρονα με εκείνες 
του monitor που λαμβάνει.  

- Να φέρει έγχρωμη οθόνη αφής, τεχνολογίας TFT, Medical Grade, τουλάχιστον 15 ιντσών, υψηλής 
ανάλυσης τουλάχιστον 1280x768, τουλάχιστον οκτώ (8) καναλιών.  

- Η ανάρτηση κάθε μόνιτορ θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή είτε με σπαστό βραχίονα από 
τον τοίχο, ράγα ή κονσόλα οροφής της ΜΕΘ είτε σε ράφι ανάλογα την υποδομή της εκάστοτε ΜΕΘ.   

- Να είναι πλήρως βυσματούμενου τύπου (modular) με πολυπαραμετρικούς ή ξεχωριστούς ενισχυτές με 
δυνατότητα εναλλαγής ανάμεσα στα μόνιτορ, ώστε να είναι δυνατή η διαμόρφωση της σύνθεσης 
ανάλογα με τον ασθενή αλλά και καλύτερη αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων σε περίπτωση βλάβης. 
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- Να φέρει φίλτρα παρασίτων δικτύου, προστασίας από ρεύματα απινίδωσης και διαθερμίας. Να έχει 
δυνατότητα ανίχνευσης παλμών βηματοδότησης. 

- Να έχει ταχύτητες σάρωσης κυματομορφών 6,25 - 12,5 – 25 - 50mm/sec ανάλογα με την παράμετρο και 
δυνατότητα παγώματος των κυματορφών και εκτέλεσης μετρήσεων με cursor.  

 
ΙI. Γενικά Χαρακτηριστικά 

Να διαθέτει για όλες τις παραμέτρους, οπτικοακουστικούς συναγερμούς (alarms) με ρυθμιζόμενα άνω και 
κάτω όρια καθώς και συναγερμό για τεχνικό πρόβλημα. Να διαθέτει τουλάχιστον τρία διαφορετικά 
επίπεδα συναγερμού ανάλογα με την κρισιμότητά του και να υπάρχει δυνατότητα αρχειοθέτησης 
συμβάντων συναγερμού με δυνατότητα ανάκλησης (ξεχωριστά από τον Κεντρικό Σταθμό). Να έχει 
δυνατότητα αυτόματης άμεσης ρύθμισης των ορίων συναγερμού για όλες τις παραμέτρους ταυτόχρονα.  
Τα όρια των συναγερμών των παρακλίνιων monitors για τις διάφορες παραμέτρους να ρυθμίζονται 
εύκολα από το χειριστή, τόσο από το μόνιτορ όσο και από τον Κεντρικό Σταθμό, και να απεικονίζονται 
συνεχώς στην οθόνη του μόνιτορ. 
Σε περίπτωση αποκόλλησης ηλεκτροδίου ΗΚΓ το μόνιτορ να μεταπηδά αυτόματα σε άλλη απαγωγή ώστε 
να μην χάνεται από την οθόνη το ΗΚΓ του ασθενούς και να υπάρχει ειδοποίηση στον χρήστη. 
Να διαθέτει μνήμη trend τουλάχιστον 48 ωρών, όλων των παραμέτρων σε γραφήματα και πίνακες με 
υψηλό ρυθμό δειγματοληψίας τουλάχιστον 20 sec. Τα γραφήματα να εμφανίζονται στην οθόνη 
ταυτόχρονα με όλες τις κυματομορφές και μετρήσεις πραγματικού χρόνου, ώστε να μην αλλοιώνεται η 
παρακολούθηση του ασθενούς.  
Να έχει, οπωσδήποτε, δυνατότητα ανίχνευσης αρρυθμιών και αυτόματης κατάταξης σε ομάδες 
(τουλάχιστον είκοσι), περιλαμβανομένης της κολπικής μαρμαρυγής, με ανάλυση δύο τουλάχιστον 
απαγωγών ταυτόχρονα, και να αποθηκεύει τα αρρυθμικά επεισόδια στη μνήμη του. 
Να πραγματοποιεί ανάλυση ST σε 12 απαγωγές και να δίνει την αντίστοιχη μεταβολή στην οθόνη και για 
τις 12 απαγωγές συγχρόνως. Να δίνει την αντίστοιχη μεταβολή στην οθόνη υπό μορφή γραφήματος και 
για τις 12 απαγωγές συγχρόνως, για διευκόλυνση του προσωπικού στην ερμηνεία του και να έχει 
δυνατότητα ρύθμισης των σημείων J χειροκίνητα.  
Το monitor να έχει την δυνατότητα λήψης και απεικόνισης πλήρους ηλεκτροκαρδιογραφήματος 12 
απαγωγών με πενταπολικό ή εξαπολικό καλώδιο και απεικόνισής τους ταυτόχρονα στην οθόνη. Επιπλέον 
με τη χρήση 10πολικού καλωδίου να λαμβάνει πλήρες καρδιογράφημα 12 απαγωγών με δυνατότητα 
αυτόματων μετρήσεων διάγνωσης και εκτύπωσης μέσω του Κεντρικού Σταθμού σε laser printer.  
Να διαθέτει πρόγραμμα αιμοδυναμικών υπολογισμών και οξυγόνωσης καθώς και πρόγραμμα για 
υπολογισμό δοσολογίας φαρμάκων. 

 
ΙΙI. Παράμετροι 

 Βαθμίδα καρδιογραφήματος αναπνοής 
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Α) Η λήψη του καρδιογραφήματος να γίνεται μέσω εύκαμπτου, ανθεκτικού στις μηχανικές 
καταπονήσεις καλωδίου με 3/5/6 και 10 ηλεκτρόδια. Να συνοδεύεται από πενταπολικό καλώδιο 
ασθενούς. 
Β) Εύρος μέτρησης καρδιακού ρυθμού 30-300 bpm και διαγνωστική συχνότητα καρδιογραφήματος 
0.05-150Hz. 
Γ) Ο καρδιακός ρυθμός να λαμβάνεται εναλλακτικά και από την πληθυσμογραφική καμπύλη ή την 
αρτηριακή πίεση. 
Δ) Να εμφανίζει την τιμή και να απεικονίζει την κυματομορφή της αναπνοής από το ίδιο με το 
ΗΚΓφημα καλώδιο, η ευαισθησία της οποίας να ρυθμίζεται τόσο χειροκίνητα όσο και αυτόματα. 
Ε) Εύρος μέτρησης συχνότητας αναπνοής 0-150 bpm. 
Στ) Να ρυθμίζεται ο χρόνος άπνοιας 

 Βαθμίδα κορεσμού αιμοσφαιρίνης 
Α) Να απεικονίζει την κυματομορφή (κύμα περιφερειακού παλμού) και να εμφανίζει την τιμή του 
κορεσμού Ο2 (SpO2).  
Β) Εύρος μέτρησης παλμού 30-300bpm & κορεσμού 0%-100% 
Γ) Να διαθέτει ειδικό σύστημα για την απόρριψη των παρασίτων των οφειλόμενων σε χαμηλή 
αιμάτωση και στην κίνηση του ασθενούς και η παρεχόμενη ακρίβεια σε συνθήκες συνεχούς κίνησης 
και χαμηλής αιμάτωσης στο εύρος 70-100% να είναι ≤3%. 
Δ) Να συνοδεύεται από αισθητήρα πολλαπλών χρήσεων δακτύλου και να δέχεται και αισθητήρες 
μίας χρήσεως. 

 Βαθμίδα αναίμακτης πίεσης  
Α) Να μετρά την αναίμακτη πίεση με την ταλαντωσυμμετρική μέθοδο με χειροκίνητο (manual) και 
αυτόματο τρόπο με ρυθμιζόμενα από τον χρήστη διαστήματα από κάθε 1 λεπτό έως 8 ώρες και να 
εμφανίζει στην οθόνη τις αντίστοιχες τιμές της συστολικής, διαστολικής και μέσης πίεσης.  
Β) Να διαθέτει δυνατότητα υποδοχής για διαφορετικά μεγέθη περιχειρίδων και να συνοδεύεται 
από δύο περιχειρίδες (κανονικού και μεγαλόσωμου ενήλικα). 
Γ) Να έχει υψηλή ακρίβεια σε συνθήκες κίνησης του ασθενούς. 

 Βαθμίδα θερμοκρασίας 
Α) Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας σε ένα και προαιρετικά δύο ανεξάρτητα 
κανάλια (Τ1 και Τ2) και να εμφανίζει την τιμή τους και τη διαφορά (ΔΤ).  
Β) Να συνοδεύεται από αισθητήρα ορθού/οισοφάγου. 

 Βαθμίδα αιματηρών πιέσεων 
Α) Να διαθέτει ενισχυτή 2 τουλάχιστον αιματηρών πιέσεων που να απεικονίζει τις κυματομορφές 
και να εμφανίζει ταυτόχρονα τις τιμές της συστολικής, διαστολικής και μέσης πίεσης.  
Β) Nα έχει δυνατότητα απεικόνισης των κυματομορφών σε υπέρθεση (over lapping με κοινό 0). 
Γ) Να υπολογίζει την Pulse Pressure Variation και να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα μέτρησης της 
πίεσης ενσφήνωσης της πνευμονικής αρτηρίας και της αρδεύουσας πίεσης εγκεφάλου (CPP) στην 
ενδοκράνια πίεση. 
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Επιπλέον παράμετροι  
Δ) Να έχει δυνατότητα παρακολούθησης επιπλέον αιματηρών πιέσεων με προσθήκη αντίστοιχων 
βυσματούμενων ενισχυτών.  

 Βαθμίδα συνεχούς καρδιακής παροχής για την παρακολούθηση της αιμοδυναμικής εικόνας του 
ασθενή με χρήση καθετήρων τεχνολογίας PiCCO. Να συνοδεύεται από καλώδιο σύνδεσης 
καθετήρων πολλαπλών χρήσεων  
(Μία (1) βαθμίδα για κοινή χρήση με όλα τα μόνιτορ).  

 Βαθμίδα καπνογραφίας 
Α) Να απεικονίζεται η κυματομορφή και αριθμητικά η τιμή του τελοεκπνευστικού διοξειδίου του 
άνθρακα (EtCO2). 
Β) Μέθοδος μέτρησης mainstream & sidestream για χρήση σε διασωληνωμένους και μη ασθενείς. 
Να συνοδεύεται από σετ παρελκομένων κύριας ροής. 
(Μία (1) βαθμίδα για κοινή χρήση με όλα τα μόνιτορ). 

 Να έχει δυνατότητα αναβάθμισης με βυσματούμενες ενισχυτικές βαθμίδες και οπωσδήποτε 
βαθμίδα κορεσμού οξυγόνου μεικτού φλεβικού αίματος (SvO2) και φλεβικού αίματος (ScVO2), 
βαθμίδα εγκεφαλογραφήματος τεσσάρων τουλάχιστον καναλιών με δυνατότητα απεικόνισης BSR, 
βαθμίδα σπειρομετρίας ανεξάρτητη από την ύπαρξη αναπνευστήρα και βαθμίδα μέτρησης βάθους 
καταστολής μέσω του διφασικού δείκτη (BIS) με χρήση αισθητήρων αμφοτερόπλευρης 
παρακολούθησης του εγκεφάλου. Να προσφερθούν με ξεχωριστή τιμή. 

 Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αναπνευστήρα, επιθυμητό για αντλίες έγχυσης και άλλες 
παρακλίνιες συσκευές για μεταφορά δεδομένων από αυτές στην οθόνη του. Να κατατεθεί 
κατάλογος με τα συμβατά μηχανήματα και μοντέλα.  

 Να διαθέτει ευέλικτη λύση μεταφοράς του ασθενούς ώστε κατά την μεταφορά του να μην 
απαιτείται αποσύνδεση του από τα καλώδια και τους μορφομετατροπείς λήψης των ζωτικών 
σημείων και να μην υπάρχει απώλεια δεδομένων, είτε να συνοδεύεται από ειδικό μόνιτορ 
μεταφοράς, το οποίο να δέχεται τις ίδιες βυσματούμενες μονάδες του παρακλίνιου μόνιτορ με 
οθόνη μεγαλύτερη των 6’’ και χρόνο μπαταρίας τουλάχιστον 3 ωρών.  

 
ΓΕΝΙΚΑ 

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες, αμεταχείριστες,σύγχρονης τεχνολογίας, ανθεκτικής 
κατασκευής κατάλληλες για χρήση σε χώρους του Νοσοκομείου και να περιλαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα εξαρτήματα για την ορθή λειτουργία της. 

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 
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3. Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός να δίνει την δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα πληροφοριακά 
συστήματα νοσοκομείου (π.χ. ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή) μέσω διεθνών αναγνωρισμένων 
προτύπων επικοινωνίας (π.χ. HL7, ASTM). Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι ακόμη και μετά την 
ολοκλήρωση του έργου, θα παράσχει στον φορέα την τεχνική υποστήριξη (ρύθμιση παραμέτρων & 
πληροφόρηση) που τυχόν απαιτηθεί προκειμένου να επιτευχθεί η διασύνδεση με τρίτα 
πληροφοριακά συστήματα 

4. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης στο οποίο θα απαντάται με σαφήνεια η συμφωνία ή όχι στις 
τεχνικές προδιαγραφές, παραπέμποντας, για την τεκμηρίωση, στα συνημμένα στην προσφορά 
prospectus, ή άλλα φυλλάδια του οίκου, με την ίδια αρίθμηση των τεχνικών προδιαγραφών 

5. Να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη στην οποία θα περιλαμβάνεται το σύνολο των 
ανταλλακτικών για τυχόν επισκευές και οι απαιτούμενοι περιοδικοί έλεγχοι ασφαλούς λειτουργίας. 

6. Στην οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνεται και προσφορά πλήρους τεχνικής κάλυψης του 
συνόλου των παρακλίνιων monitors και των ενισχυτικών βαθμίδων (modules), περιλαμβανομένων 
των κάθε φύσης ανταλλακτικών προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης καθώς των τακτικών 
ρυθμίσεων-ελέγχων καλής λειτουργίας, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης. Το σχετικό ετήσιο 
τίμημα θα παραμένει αμετάβλητο τουλάχιστον έως τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την έναρξη 
λειτουργίας των μηχανημάτων, μη επιδεχόμενο αναπροσαρμογής, πλην της τιμαριθμικής. 

7. Ο ανάδοχος να διαθέτει επαρκές Τεχνικό Προσωπικό, εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο από την 
Κατασκευάστρια Εταιρεία , (για τις συγκεκριμένες συσκευές που προσφέρει ), το οποίο και θα 
αναφέρει αναλυτικά καθώς και θα προσκομίσει όλα εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με 
την εκπαίδευση τους και την πιστοποίηση τους επί ποινή αποκλεισμού 

8. 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 συγκροτήματος ενώ στην αρχική 
προσφορά (στον επιμέρους φάκελο τεχνικής  προσφοράς) μπορεί να δοθεί στην αγγλική και κατά 
προτίμηση και    στην Ελληνική.  

9. Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες: 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 του συγκροτήματος. 

10. Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπαιδεύσει το προσωπικό του τμήματος της Βιοϊατρικής τεχνολογίας  
όσον αφορά την χρήση και συντήρηση  των μηχανημάτων. Κατά την 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 
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προς εκπαίδευση νέου προσωπικού. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα δοθεί και το κατάλληλο 
πιστοποιητικό από πιστοποιημένο εκπαιδευτή ή από τον κατασκευαστικό οίκο. Πλήρες εγχειρίδιο 
συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου (SERVICE MANUAL) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή θα παραδοθεί στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. 

         11.    Για λόγους διασφάλισης ποιότητας πρέπει να κατατεθούν τα εξής: 
 Πιστοποιητικό EN ISO 9001 : 2008 ή EN ISO 13485 : 2003 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων (μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα) 
 Πιστοποιητικό EN ISO 13485 : 2003 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

(μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα) 
 Πιστοποιητικά σήμανσης CE για τον προσφερόμενο εξοπλισμό 
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3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 

Τεμάχια: 1, Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  10.000 € με το ΦΠΑ 
 

1. Ο υπό προμήθεια φορητός αναπνευστήρας θα πρέπει να είναι άριστης αντοχής και νέας τεχνολογίας, 
με έτος 1ης κυκλοφορίας στην αγορά εντός της τελευταίας 4ετίας. Να διαθέτει CE mark και να δύναται 
να χρησιμοποιηθεί σε μεταφορές με αεροπλάνο, ελικόπτερο και ασθενοφόρο. Να είναι 
πιστοποιημένος βάσει προτύπων ΕΝ 13718-1, ΕΝ 13718-2 , ΕΝ 1789 και RTCA DO-160G για την χρήση 
σε ασθενοφόρα και σε αεροδιακομιδές (αεροσκάφη και ελικόπτερα). 

2. Θα πρέπει να είναι φορητός και κατάλληλος για τον αερισμό ενηλίκων ασθενών καθώς και παιδιών, 
με αναπνεόμενο όγκο (Vt) μεγαλύτερο από 100ml.  

3. Να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους (λιγότερο από 4 kg με την ενσωματωμένη μπαταρία), για 
εύκολη μεταφορά και να διαθέτει σύστημα ασφαλούς στερέωσης σε πλαίσιο φορείου ή κλίνης 
ασθενούς. Να δύναται να αναβαθμιστεί με ειδικό σύστημα βάσης μεταφοράς το οποίο να 
περιλαμβάνει και φιάλη οξυγόνου.  

4. Να είναι απλός και εύκολος στο χειρισμό και να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής με πεδία άμεσης 
ρύθμισης που να ανταποκρίνονται στην κατηγορία του ασθενούς. Η οθόνη να είναι εργονομικά 
τοποθετημένη και να διαθέτει λειτουργία περιστροφής κατά 180 μοίρες για εύκολη και συνεχή 
παρακολούθηση σε κάθε περίπτωση. 

5. Να λειτουργεί σε δίκτυο πόλης (220V/50Hz), μέσω κατάλληλου μετασχηματιστή καθώς και να είναι 
εφοδιασμένος με ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία που να προσδίδει αυτονομία 
τουλάχιστον οχτώ (8) ωρών. Να δύναται να τροφοδοτηθεί με τάση 12 και 24 V DC, μέσω 
μετασχηματιστή για χρήση σε ασθενοφόρο, ο οποίος να προσφερθεί προς επιλογή. 

6. Ο αναπνευστήρας να λειτουργεί με οξυγόνο, από το δίκτυο του Νοσοκομείου και από φιάλες. Η 
συσκευή να διαθέτει δύο εισόδους σύνδεσης, δηλαδή α) πεπιεσμένου οξυγόνου και β) γρήγορης 
σύνδεσης με επιτοίχια λήψη οξυγόνου, για εναλλαγή σύνδεσης χωρίς να διακόπτεται ο αερισμός του 
ασθενούς. 

7. Να εκτελεί τουλάχιστον τους παρακάτω τρόπους αερισμού:  
α) Υποχρεωτικό αερισμό ελεγχόμενου όγκου και ελεγχόμενου υποβοηθούμενου όγκου (VC-CMV, VC-
AC) 

β) Συγχρονισμένο διαλείποντα υποχρεωτικό αερισμό με και χωρίς (κατ’ επιλογή του χειριστή) 
υποστήριξη πίεσης (VC-SIMV/PS) 

γ) Αερισμό συνεχούς θετικής πίεσης SPN-CPAP με και χωρίς (κατ’ επιλογή του χειριστή) υποστήριξη 
πίεσης  

8. Να διαθέτει τις κάτωθι λειτουργίες: 
α) Μη Επεμβατικό Αερισμό (NIV) – με χρήση μάσκας 
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β) Αερισμό κατά την διάρκεια ΚΑΡΠΑ, με δυνατότητα άμεσης επιλογής 

9. Ο αναπνευστήρας να διαθέτει ρύθμιση των παρακάτω παραμέτρων: 
 Του παρεχόμενου αναπνεόμενου όγκου (Tidal Volume): από 100 έως 2000 ml τουλάχιστον. 
 Της συχνότητας αναπνοής ανά λεπτό: έως 50/min τουλάχιστον 
 PEEP: 0 έως 20 mbar τουλάχιστον 
 Του λόγου εισπνοής / εκπνοής ασθενή (Ι:Ε) από 1:4 έως και 4:1 
 Σκανδαλισμό (trigger) ροής (να αναφερθούν τα όρια ρύθμισης) 
 Του μίγματος, σε αναλογία Ο2 - αέρα 40% περίπου ή 100% Ο2 
 Υποστήριξη πίεσης (εφόσον εφαρμόζεται): 0 – 35 mbar σε σχέση με την PEEP 
 Κλίσης της υποστήριξης πίεσης (ramp/rising time) τουλάχιστον 3 διαφορετικών επιπέδων 

10. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς για: 
 Πτώση πίεσης αερίου τροφοδοσίας 
 Υψηλή πίεση στους αεραγωγούς  
 Αποσύνδεση ασθενούς 
 Υψηλή συχνότητα αερισμού 
 Άπνοια 
 Διαρροή  
 Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας  
Να υπάρχει η δυνατότητα παύσης του ακουστικού συναγερμού για μικρό χρονικό διάστημα, ενώ 
παράλληλα να διατηρείται ο οπτικός συναγερμός από την αντίστοιχη λυχνία. 

11. Η οθόνη να διαθέτει απεικόνιση ραβδογράμματος πίεσης αεραγωγών ή κυματομορφή καθώς και 
αριθμητικών τιμών τουλάχιστον των κάτωθι μετρούμενων παραμέτρων: 

- πίεσης αεραγωγών,  
- εκπνεόμενου όγκου ανά λεπτό,  
- συχνότητας αναπνοών,  
- εκπνεόμενου όγκου ανά αναπνοή, 

Επιπλέον, στην οθόνη να απεικονίζονται ενημερωτικά και προειδοποιητικά μηνύματα, όπως η 
τρέχουσα κατανάλωση του αερίου καθώς και ο εναπομένων χρόνος μπαταρίας και ως αριθμητική 
τιμή και ως ποσοστό βάσει αντίστοιχου συμβόλου, για τη βοήθεια του χειριστή, στην Ελληνική 
γλώσσα. 

12. Ο αναπνευστήρας να συνοδεύεται από τα παρακάτω εξαρτήματα, έτοιμος για άμεση χρήση: 
 Ένα (1) πλήρες κύκλωμα ασθενούς, πολλαπλών χρήσεων με βαλβίδα εκπνοής ενηλίκων. 
 Σωλήνα τροφοδοσίας για τη σύνδεση του αναπνευστήρα με δίκτυο αερίων ή φιάλη Ο2. 
 Δέκα (10) πλήρη κυκλώματα μίας χρήσεως με ενσωματωμένη βαλβίδα εκπνοής και αισθητήρα 

ροής 
 Διάταξη στήριξης του αναπνευστήρα σε ράγα φορείου ή κλίνης. 
 Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος και επαναφορτιζόμενη μπαταρία. 
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13. Όλα τα τμήματα του αναπνευστήρα που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή, να μπορούν να 
αποστειρωθούν σε κλίβανο ατμού έως και 134°C. 

14. Να πληροί τις κάτωθι απαιτήσεις: 
 Υψηλή μηχανική αντοχή σε κραδασμούς. 
 Προστασία από στερεά και υγρά σε βαθμό IP34 τουλάχιστον. 
 Λειτουργία σε περιβάλλον σχετικής υγρασίας έως 95% τουλάχιστον και θερμοκρασίας από -10ºC ή 

λιγότερο, έως 50ºC. 
 Να είναι πιστοποιημένα κατάλληλος τόσο για ενδονοσοκομειακή χρήση, όσο για διακομιδές με 

ασθενοφόρο καθώς επίσης και αεροδιακομιδές (αεροπλάνο και ελικόπτερο). 
15. Υποχρεωτικά να αναβαθμίζεται για παρακολούθηση καπνογραφίας και καπνομετρία, να προσφερθεί 

προς επιλογή. 
 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

1. Να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και να 
διαθέτει σήμανση CE. Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 και ISO 
13485 σύμφωνα με την Υ.Α ΔΥ8δ/1348/04 που αφορά στη διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης 
Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ 117/2004(ΦΕΚ 82Α) και Π.Δ 15/2006(ΦΕΚ 12Α) σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2003/108. 

3. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη. 
4. Να αναφερθεί: 

α) Η ετήσια κοστολόγηση συμβολαίου πλήρους συντήρησης συμπεριλαμβανομένων των 
ανταλλακτικών, service kits και εργασίας, εκτός λοιπών αναλωσίμων.  
β) Η ετήσια κοστολόγηση προληπτικής συντήρησης συμπεριλαμβανομένων των service kits και 
εργασίας εκτός ανταλλακτικών και λοιπών αναλωσίμων του αναπνευστήρα, μετά το πέρας της 
εγγύησης.  

5. Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για μία 
δεκαετία. 

6. Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς 
και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό 
οίκο για τη συντήρηση των προσφερομένων ειδών.   

 

 

 

 





   

   

 
Σελίδα 69 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΔΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 

Τεμάχια: 1, Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  6.000 € με το ΦΠΑ 

 

 Να είναι σύγχρονης διφασικής τεχνολογίας, κατάλληλος για εσωτερική, εξωτερική (σύγχρονη – 
ασύγχρονη) και  ημιαυτόματη απινίδωση, και  αποτελείται από:  

Α. Απινιδωτή 
 Ενέργεια εξόδου από 2 έως 200 Joules τουλάχιστον σε 13 βήματα περίπου για εξωτερική απινίδωση, με 

χρόνο φόρτισης στην μέγιστη ενέργεια από ρευμα ή από μπαταρία  μέχρι 5 sec. 
 Να έχει την δυνατότητα 80 απινιδώσεων στην μέγιστη ενέργεια με την μπαταρία και 3 ωρών monitoring. Ο 

χρόνος φόρτισης της μπαταρίας από το ρεύμα να μην υπερβαίνει τις 3 ώρες. 
 Να συνοδεύεται από Paddles παίδων και ενηλίκων πάνω στα οποία να υπάρχει ένδειξη της διαθωρακικής 

αντίστασης του ασθενούς. 
 Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης επεισοδίων σε μνήμη με καταγραφή  120 ωρών συνεχούς 

ΗΚΓραφήματος ή 24 ωρών συνεχούς ΗΚΓραφήματος με ταυτόχρονη καταγραφή ηχητικών δεδομένων. 
  Να διαθέτει ημιαυτόματη εξωτερική απινίδωση (AED) με φωνητικά και οπτικά μηνύματα στα Ελληνικά. 
 Το πλάτος του παλμού της διφασικής κυμματομορφής να μεταβάλλεται ανάλογα της αντίστασης του 

ασθενούς. 
 
Β. Monitor 
 Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη  6’’ τεσσάρων καναλιών, για την παρακολούθηση του ΗΚΓραφήματος του 

πληθυσμογραφήματος και των αναπνοών. Επίσης στην οθόνη να απεικονίζονται οπτικά μηνύματα και 
ψηφιακές τιμές όπως ο καρδιακός ρυθμός, η ενέργεια, κ.λπ. 
 Να έχει οπτικοακουστικό συναγερμό με ρυθμιζόμενα όρια. Επίσης να διαθέτει φωτεινό φάρο για 

απομακρυσμένη παρακολούθηση των συναγερμών. 
Γ. Καταγραφικό 
 Να διαθέτει καταγραφικό δύο καναλιών, σύγχρονης τεχνολογίας για την καταγραφή του ΗΚΓραφήματος, 

στοιχείων απινίδωσης, trend του καρδιακού ρυθμού. 
 Να καταγράφει την επιλεχθείσα ενέργεια, την παραληφθείσα ενέργεια, την διαθωρακική αντίσταση του 

ασθενούς, αναφορές ελέγχων και βασικών λειτουργιών. 
 Ταχύτητες καταγραφής 25-50mm/sec 
Δ. Βηματοδότης 
 Να εκτελεί αναίμακτη διαθωρακική βηματοδότηση με ρυθμό ρυθμιζόμενο 40  - 180 ppm 
 Ενέργεια εξόδου 0 - 200 mA 
 Να διαθέτει demand και fixed τρόπο βηματοδότησης. 
 
Ε. Γενικά 
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 Να δύναται να αναβαθμιστεί με ενισχυτή οξυμετρίας, NIBP και καπνογραφίας για διασωληνωμένους και 
μη ασθενείς. 
 Να διαθέτει σύστημα ελέγχου της στάθμης των συσσωρευτών και του πυκνωτή, καθώς και καθημερινό 

αυτόματο έλεγχο με αντίστοιχη οπτική ένδειξη καλής λειτουργίας.  
 Βάρος μικρότερο των 7,0 Kg 
 Να λειτουργεί σε θερμοκρασίες  -5 έως 45° C 
 Να είναι συμπαγής κατασκευή, εύκολη στον χειρισμό και τη μεταφορά. Να καλύπτει τις διεθνείς 

προδιαγραφές για πτώση, για πτητικά μέσα και να διαθέτει προστασία από υγρά. 
 Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

MONITOR  8,4’’  , ECG , SPO2 , NIBP , TEMP , RESP , IBP , ETCO2  

Τεμάχια: 1, Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  3.000 € με το ΦΠΑ 
 

 Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη υψηλής ανάλυσης, έγχρωμη , οθόνη τύπου  TFT LCD διαστάσεων 
τουλάχιστον 8,4‘’. Η φωτεινότητα της οθόνης και ο ήχος να προσαρμόζονται ανεξάρτητα. 

 Να διαθέτει αυτόματο σύστημα φόρτισης (ΑUTO CHARGE) με σύνδεση στο δίκτυο 110/220V / 50Hz 
.Να φέρει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ( lithium battery – High capacity) Να 
λειτουργεί είτε με σύνδεση στο δίκτυο 110/220V / 50Hz είτε με χρήση αποκλειστικά της 
ενσωματωμένης μπαταρίας με διάρκεια αυτόνομης λειτουργίας 5 ωρών μετά τη φόρτιση. 

 Να είναι εύκολο στην χρήση με αναδιπλώμενο μενού, κυλινδρικό ποντίκι. 
 Να εμφανίζει στην οθόνη τις επαγωγές I, II, III, AVR, AVL, AVF, V, & με επιλογή ύψους επάρματος ¼, 

½, 1, 2, 4 ,αυτόματα  και ταχύτητα 3.125  mm/s, 6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s & 50 mm/s.  
 Να διαθέτει εύρος μέτρησης καρδιακού ρυθμού από 15-300 bpm , με ακρίβεια +/- 1% . 
 Να διαθέτει ανάλυση και αποθήκευση 23 τύπων αρρυθμιών. 
 Να διαθέτει ανάλυση του ST διαστήματος από τρεις (3) διαφορετικές απαγωγές για μεγαλύτερη 

ακρίβεια. 
 Να διαθέτει γρήγορη ανάκτηση του καρδιογραφήματος και του καρδιακού ρυθμού μετά από 

απινίδωση (Ο χρόνος ανάκτησης να είναι μικρότερος των  πέντε (5) δευτερολέπτων). 
 Να διαθέτει γρήγορη και ακριβής μέτρηση της αναίμακτης πίεσης με την μέθοδο Oscillometric.  
 Να διαθέτει αυτόματη (AUTO) , χειροκίνητη (MANUAL) & Συνεχής ( CONTINUOUS ) μέτρηση πίεσης  

καθώς επίσης και λειτουργία Φλεβοπαρακέντησης ( VENIPUNCTURE ) .  Να μετρά : συστολική , μέση 
, διαστολική πίεση .Να είναι κατάλληλο για ενήλικες , παιδιά & νεογνά. 

 Σε αυτόματη χρήση να μπορεί να προγραμματίζετε και να μετρά πίεση σε: 
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30/35/40/45/50/55 λεπτά και 
1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8  ώρες, 

 Να διαθέτει προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία, ακριβής μέτρηση SPO2 σε κατάσταση χαμηλής 
αιμάτωσης. 

 Να διαθέτει εύρος μέτρησης κορεσμού οξυγόνου  από 0-100 % & alarm από 30-250 bpm  με 
ακρίβεια +/- 1%  

 Να διαθέτει εσωτερική μνήμη αποθήκευσης ιστορικού ( trend ) τουλάχιστον 360 ώρες . 
 Να διαθέτει υπολογισμό φαρμάκου και λειτουργία βηματοδότη. 
 Να διαθέτει πέντε (5) κανάλια σταθερής μορφής εμφάνισης σε διαφορετικές αποχρώσεις 

συμπεριλαμβανομένου καρδιογραφήματος οξυμετρίας και αναπνοής . 
 Να διαθέτει πάγωμα των κυματομορφών ( FREEZE ) της οθόνης με δυνατότητα αποθήκευσης  τους. 
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 Να διαθέτει OxyCRG διάγραμμα και μπορεί να εμφανίζει στην οθόνη έως επτά (7) επαγωγές 
καρδιογραφήματος ταυτόχρονα , μέθοδο απεικόνισης big-font & 5 διαφορετικές μεθόδους 
απεικόνισης ρυθμιζόμενες από τον χρήστη. 

 Να διαθέτει ρυθμιζόμενα ηχητικά και οπτικά alarm και  alarm  άπνοιας με όρια από 10-120 sec.. 
 Να διαθέτει λυχνία  alarm  σε εμφανές σημείο ώστε να γίνεται αντιληπτό από μεγάλη απόσταση. 
 Να διαθέτει ρύθμιση του ήχου των  alarms και του ήχου του μόνιτορ (Π.χ. ήχος σφίξεων) .Να 

μπορούν να ρυθμιστούν ανεξαρτήτως. 
 Να μπορεί να αποθηκεύσει τουλάχιστον 60 πληροφορίες Αlarm. 
 Να διαθέτει τρεις (3) κατηγορίες  alarms  ( Υψηλού κινδύνου- Μεσαίου & Χαμηλού κινδύνου). 
 Να είναι κατάλληλο για ενήλικες ,παιδιά και νεογνά . 
 Να διαθέτει διπλή μέτρηση αναπνοής είτε με μέτρηση της θωρακική αντίστασης είτε με ρινικό 

σωλήνα. Παρακολούθηση αναπνοής με όρια 0-120 bpm . 
 Να διαθέτει παρακολούθηση θερμοκρασίας με ακρίβεια 0,1 βαθμού Κελσίου, με δυο αισθητήρες 

θερμοκρασίας  ( επιδερμικό & πρωκτού ) και αυτόματη διάγνωση του μέσου ορού θερμοκρασίας . 
 Να διαθέτει όρια παρακολούθησης θερμοκρασίας με όρια 0-500 C . 
 Να διαθέτει θύρα εξόδου VGA και θύρα RJ45 σύνδεσης με δίκτυο ενσύρματο  / ασύρματο ( wired / 

wireless networking ) συμβατό με HL7 σύστημα για σύνδεση με κεντρικό σταθμό παρακολούθησης . 
 Να διαθέτει μέτρηση δυο ( 2 ) αιματηρών πιέσεων 2 IBP με ρυθμιζόμενα όρια μέτρησης από -10 ~ 

300 mmHg. 
 Να διαθέτει  μέτρησης καπνογραφίας ETCO2 με την  μέθοδο main Η side steam , να απεικονίζει 

παραμέτρους EtCO2 , FiCO2 , RR με κλίμακα 0 ~ 13 % η 0 ~ 100 mm Hg  και ο προενισχυτής ( 
MODULE ) μέτρησης να είναι ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΟΣ στο μόνιτορ , έτσι ώστε να είναι εύκολη η 
μεταφορά του μόνιτορ. 

 Να διαθέτει ρυθμιζόμενα όρια  συναγερμών , Υψηλό από 0 ~ 13,2 % & Χαμηλό από 0 ~ 10 % 

 Να είναι φορητό, χαμηλού βάρους  εύκολο στην μετακίνηση, να διαθέτει ειδική λαβή μεταφοράς. 
 Να διαθέτει ενσωματωμένο τριών ( 3 ) καναλίων θερμικό εκτυπωτή  (OPTION ) . 

  Να έχει την δυνατότητα μέτρησης καρδιακής παροχής Cardiac Output με την μέθοδο 
Thermodilution  (OPTION ) 

 Να έχει την δυνατότητα ανάλυσης αναισθησιολογικών αερίων Anesthesia Gas Analysis  (CO2, N2O, 
DES, ISO,ENF, SEV, O2)  (OPTION ) 

 Να έχει την δυνατότητα συγχρονισμού με απινιδωτή  (OPTION ) 

 Να λειτουργεί με τάση δικτύου 100 – 240 Volt AC , 50/60 Hz , έχει κατανάλωση χαμηλής ενέργειας 
και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες υψηλής ενέργειας [σε πλήρη φόρτιση έχει αυτονομία 
μεγαλύτερης των  τεσσάρων ωρών μετρώντας αναίμακτη πίεση κάθε 10 λεπτά]. 

 Να έχει βάρος κάτω από 5 Kg. 
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 Να έχει την δυνατότητα τοποθέτησης σε τροχήλατο στατό του κατασκευαστικού οίκου με 
κατάλληλο καλάθι για την τοποθέτηση των παρελκόμενων ( καλώδια , αισθητήρες , περιχειρίδες 
κ.τ.λ.) . (OPTION) 

 Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 4 ετών επάρκεια εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και 
αναλωσίμων  για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια, με βεβαίωση από τον κατασκευαστικό οίκο .  

 Να διαθέτει η προμηθεύτρια εταιρεία οργανωμένο συνεργείο (Service), κατά προτίμηση στην 
Θεσσαλονίκη ,  

 « αποκλειστικότητα » ( EXCLUSIVE ) από την προμηθεύτρια εταιρεία όσον αφορά την διάθεση και 
service στην ελληνική επικράτεια των προσφερόμενων προϊόντων.   

 Να διαθέτει πιστοποιητικό  EN ISO 13485:2003 του κατασκευαστικού οίκου καθώς επίσης EN ISO 
9001:2015  & ΔΥ8δ/1348 του προμηθευτή με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων. 

 Να διαθέτει πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE, ώστε να ικανοποιούνται οι 
αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε (οδηγία 93/42/ΕΟΚ, όπως ισχύει σήμερα) για 
την υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. 
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6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 

Τεμάχια: 1, Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  20.000 € με το ΦΠΑ 
 

1. Το μηχάνημα να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο και σύγχρονης τεχνολογίας. Τα χαρακτηριστικά 
που θα αναφερθούν να τεκμηριώνονται απαραίτητα, με αντίστοιχα prospectus του κατασκευαστή, 
εγκρίσεις και άλλα στοιχεία προς αξιολόγηση. Να φέρει σήμανση CE, όπως προβλέπεται από την 
εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. 

2. Να λειτουργεί με ρεύμα τάσης 220V/50Hz.. 
3. Να φέρεται σε τροχήλατη αντικραδασμική βάση, με σύστημα ακινητοποίησης τροχών και να είναι 

εύκολη στη μεταφορά της. 
4. Να εκτελεί απαραιτήτως όλες τις παρακάτω μεθόδους :α) Συνεχούς βραδείας υπερδιήθησης (SCUF),β) 

Συνεχούς φλεβο-φλεβικής Aιμοδιήθησης (CVVH), γ) Συνεχούς φλεβο-φλεβικής Αιμοκάθαρσης (CVVHD), 
δ) Συνεχούς φλεβο-φλεβικής Αιμοδιαδιήθησης (CVVHDF), ε) Θεραπεία αιμοδιήθησης υψηλών όγκων 
(HVHF),στ) Θεραπείες με χρήση κιτρικών και ζ) Θεραπείες πλασμαφαίρεσης και αιμοπροσρόφησης (ΤΡΕ 
και HEMOPERFUSION). 

5. Να λειτουργεί και να ελέγχεται από ενσωματωμένο (-ους) μικροϋπολογιστή (-ές). 
6. Να δέχεται φίλτρα κατάλληλα για τις προαναφερθείσες θεραπείες, όλων των μέχρι σήμερα γνωστών 

τύπων και εργοστασίων, με ποινή απόρριψης. 
7. Να δέχεται απαραιτήτως ένα πλήρες σετ γραμμών με το οποίο να μπορεί να εκτελεί όλες τις παραπάνω 

μεθόδους χωρίς την προσθήκη επιπλέον αναλωσίμων. 
8. Να έχει ενσωματωμένη αυτόματη και μεγάλης ακρίβειας αντλία χορήγησης αντιπηκτικής αγωγής με 

ηπαρίνη. 
9. Να έχει τη δυνατότητα αντιπηκτικής αγωγής (με κιτρικά) & επανέγχυσης ασβεστίου με μεγάλης 

ακρίβειας αντλίες και ζυγούς. 
10. Να έχει τη δυνατότητα προετοιμασίας αντιπηξίας με δύο τρόπους (ηπαρίνη, κιτρικό) και δυνατότητα 

αλλαγής τρόπου αντιπηξίας κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 
11. Να μην απαιτείται η χρήση διαφορετικών συνθέσεων διαλυμάτων στις θεραπείες κιτρικών. 
12. Να διαθέτει αυτόματες, περισταλτικές αντλίες μεγάλης ακρίβειας. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα μεγάλων 

ρυθμών ροής των αντλιών. 
13. Να δέχεται διαλύματα κατάλληλα για τις προαναφερθείσες θεραπείες, όλων των μέχρι σήμερα γνωστών 

τύπων και εργοστασίων, με ποινή απόρριψης. 
14. Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμαντικό σύστημα των διαλυμάτων υποκατάστασης. 
15. Να έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης και σύνδεσης στους ζυγούς έως και 20lt διαλύματος 

υποκατάστασης. 
16. Να έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να αλλάζει το είδος και τις παραμέτρους θεραπείας κατά τη διάρκεια 

της συνεδρίας.  
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17. Να είναι εύκολη η τοποθέτηση των γραμμών και το γέμισμα αυτών (αυτόματο priming). 
18. Να διαθέτει αυτόματο σύστημα απαστείρωσης των υγρών υποκατάστασης. 
19. Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης παραμέτρων της των τελευταίων συνεδριών. 
20. Το πάνελ χειρισμού του να είναι ευανάγνωστο. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας. 
21. Για την εύκολη καθοδήγηση του χρήστη, να διαθέτει απαραίτητα software στα Ελληνικά.   
22. Να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών και όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς και 

συστήματα ασφαλείας, για την προστασία του ασθενούς, είτε από βλάβη, είτε από κακό χειρισμό. 
23. Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη εφεδρική μπαταρία, έτσι ώστε να μη χάνει τα δεδομένα θεραπείας και 

να μην διακόπτεται η θεραπεία τουλάχιστον για 5 λεπτά σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού 
ρεύματος. 

24. Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη τουλάχιστον. Στην εγγύηση περιλαμβάνεται 
η αντικατάσταση των ανταλλακτικών και η άμεση αντικατάσταση του μηχανήματος σε περίπτωση 
σοβαρής βλάβης. Εντός του χρόνου εγγύησης να περιλαμβάνεται η προληπτική συντήρηση, επισκευή και 
αντικατάσταση ανταλλακτικών του μηχανήματος δωρεάν. Nα έχει εξασφαλισμένη υποστήριξη σε 
ανταλλακτικά και αναλώσιμα για δέκα (10) έτη τουλάχιστον. Να διαθέτει  οργανωμένο τμήμα τεχνικής 
υποστήριξης που διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη σωστή λειτουργία και εγκατάσταση, 
καθώς και την επί 24ώρου, ανεξαρτήτως εορτών ή αργιών, υποστήριξη των μηχανημάτων. Να παρέχεται 
λεπτομερής εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του ιδρύματος ή διευκρίνιση όσον 
αφορά το χειρισμό και τη λειτουργία του μηχανήματος. 
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7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ-ΦΟΡΗΤΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ 

Τεμάχια: 1, Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  30.000 € με το ΦΠΑ 
 

25. Το μηχάνημα να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο και σύγχρονης τεχνολογίας. Τα χαρακτηριστικά 
που θα αναφερθούν να τεκμηριώνονται απαραίτητα, με αντίστοιχα prospectus του κατασκευαστή, 
εγκρίσεις και άλλα στοιχεία προς αξιολόγηση. Να φέρει σήμανση CE, όπως προβλέπεται από την 
εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. 

26. Να λειτουργεί με ρεύμα τάσης 220V/50Hz, με αυτονομία λειτουργίας τουλάχιστον δέκα (10) λεπτών, σε 
περίπτωση διακοπής ρεύματος. 

27. Η λειτουργία του να βασίζεται σε μικροϋπολογιστές (microprocessors) και να αυτοελέγχεται πριν την 
έναρξη της διαδικασίας αιμοκάθαρσης. 

28. Να φέρεται σε τροχήλατη βάση, με δυνατότητα ακινητοποίησης των τροχών, να είναι εύκολο στην 
μεταφορά του και να φέρει αναρτήρες φιαλών, συσκευών ορών, φίλτρων και γραμμών 

29. α) Να χρησιμοποιεί φίλτρα αιμοκάθαρσης όλων των εργοστασίων. β) Το μηχάνημα θα πρέπει να 
δέχεται αρτηριοφλεβικές γραμμές που διατίθενται από διαφορετικούς προμηθευτές  

30. Να φέρει όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς και συστήματα ασφαλείας για την προστασία του 
ασθενούς είτε από βλάβη, είτε από εσφαλμένο χειρισμό. 

31. Να έχει αυτοδιαγνωστικό πρόγραμμα βλαβών ή λαθών για την ταχεία επισκευή από τους τεχνικούς. Οι 
ενδείξεις των παραμέτρων λειτουργίας να είναι στην Ελληνική γλώσσα και να απεικονίζονται ψηφιακά ή 
αναλογικά ή σε οθόνη. 

32. Να έχει ενσωματωμένο σύστημα εφαρμογής αιμοκάθαρσης με Μονή Βελόνα  τόσο με μία, όσο και με 
δύο αντλίες. 

33. Να έχει αντλία ακριβούς χορήγησης ηπαρίνης. 
34. Να έχει σύστημα μέτρησης και ελέγχου των ορίων αρτηριακής και φλεβικής πίεσης του αίματος και της 

διαμεμβρανικής πίεσης με τις αντίστοιχες ενδείξεις. 
35. Να έχει αυτόματη περιστροφική αντλία αίματος, με δυνατότητα ρύθμισης της παροχής κατά τη διάρκεια 

της συνεδρίας. Η μέγιστη δυνατή παροχή αίματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 ml/min. Η αντλία 
θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί και χειροκίνητα, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. 

36. Να έχει ένδειξη της παροχής του αίματος. 
37. Να έχει σύστημα αυτόματης ελεγχόμενης υπερδιήθησης. 
38. Να έχει πρόγραμμα υπερδιήθησης χωρίς δίοδο διαλύματος αιμοκάθαρσης (ξηρά κάθαρση). 
39. Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης διαφυγής αίματος (blood leak detector) και σύστημα 

αυτόματης αεροπαγίδας. 
40. Ως προς την παρασκευή του διαλύματος αιμοκάθαρσης, να είναι αυτόματο και αυτόνομο. 
41. Να είναι τύπου single pass (μονής διέλευσης του διαλύματος αιμοκάθαρσης από το φίλτρο 

αιμοκάθαρσης). 
42. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της παροχής του τελικού διαλύματος με μέγιστο όριο τουλάχιστον 

600 ml/min. 
43. Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του διαλύματος αιμοκάθαρσης κατά τη διάρκεια της 

συνεδρίας. 
44. Να εκτελεί αυτόματη θερμική και χημική αποστείρωση και πλύσιμο με νερό 
45. α) Να παρασκευάζει διαλύματα διττανθρακικών και από πυκνό διάλυμα και από άνυδρο διττανθρακικό 

νάτριο σε στερεά μορφή (σκόνη), με δυνατότητα μεταβολής/ρύθμισης της 
συγκέντρωσης διττανθρακικών και νατρίου, κατά την διάρκεια της συνεδρίας. 
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β) Να δέχεται φύσιγγα σκόνης  διττανθρακικών που δεν καλύπτεται από εργοστασιακό απόρρητο 
κατασκευής. 

46. Να διενεργεί τη μέθοδο της Αιμοδιήθησης,  Αιμοδιαδιήθησης, με on-line παρασκευή διαλυμάτων 
(υποκατάστασης και αιμοκάθαρσης). Τα αναλώσιμα υλικά για την διεξαγωγή των ως άνω μεθόδων θα 
πρέπει να διατίθενται από διαφορετικούς προμηθευτές  

47. Να έχει ενσωματωμένο πρόγραμμα εφαρμογής αιμοκάθαρσης με διαχρονικό προγραμματισμό 
(profiling) αγωγιμότητας (Να+) και υπερδιήθησης. 

48. Να έχει τη δυνατότητα εξοικονόμησης χρήσης φυσιολογικού ορού με την εκτέλεση της προετοιμασίας 
εξωσωματικού κυκλώματος πλήρωση-έκπλυση φίλτρου και γραμμών (Priming).  

49. Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη τουλάχιστον. Στην εγγύηση περιλαμβάνεται 
η αντικατάσταση των ανταλλακτικών και η άμεση αντικατάσταση του μηχανήματος σε περίπτωση 
σοβαρής βλάβης. Εντός του χρόνου εγγύησης να περιλαμβάνεται η προληπτική συντήρηση, επισκευή και 
αντικατάσταση ανταλλακτικών του μηχανήματος δωρεάν. Nα έχει εξασφαλισμένη υποστήριξη σε 
ανταλλακτικά και αναλώσιμα για δέκα (10) έτη τουλάχιστον. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΗΤΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ 

1. Να διαθέτει EN ISO για την ποιότητα του διαλύματος κάθαρσης σε θεραπείες αιμοκάθαρσης  
2. Να λειτουργεί με ρεύμα τάσης 220V/50Hz  
3. Να μπορεί να εφοδιάσει με επεξεργασμένο νερό 1 μηχάνημα αιμοκάθαρσης 
4. Να είναι εργονομικό, μικρού όγκου  και τροχήλατο 
5. Να διαθέτει λεπτομερή αναφορά σφαλμάτων 
6. Να διαθέτει φίλτρο κατακρατήσεων (10μm)  
7. Να έχει εναλλακτικό αποσκληρυντή 
8. Να διαθέτει λυχνία UV 
9. Να διαθέτει φίλτρο ενεργού άνθρακα (5μm) 
10. Να διαθέτει προγραμματισμό αυτόματης έναρξης/παύσης 
11. Να διαθέτει ημιαυτόματη λειτουργία χημικής αποστείρωσης 
12. Να διαθέτει ημιαυτόματη λειτουργία απασβέστωσης  
13. Να παρέχει τεστ αρχικού ελέγχου λειτουργίας όλων των αισθητήρων και ενεργοποιητών ασφάλειας 
14. Να επιτελεί ταχεία έκπλυση μεμβράνης  κατά την διάρκεια του προγράμματος πλύσης 
15. Να διαθέτει αισθητήρα εσωτερικής διαρροής 
16. Να Nα έχει εξασφαλισμένη τεχνική υποστήριξη σε ανταλλακτικά για δέκα (10) έτη τουλάχιστον. 
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8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 

Τεμάχια: 10, Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  15.000 € με το ΦΠΑ 

 

 Οι προσφερόμενες αντλίες θα πρέπει να είναι καινούργιες, αμεταχείριστες, κατασκευασμένες σύμφωνα 
με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και να περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για 
πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους. Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται με αναλυτική 
δήλωση – βεβαίωση του προμηθευτή επιβεβαιώνοντας τα παραπάνω. 

 Να λειτουργούν με διαφορετικές συσκευές έγχυσης ανάλογα με το είδος του χορηγούμενου υγρού 
(έγχυση ορών, φωτοευαίσθητων φαρμάκων, μετάγγιση αίματος  και παραγώγων, παρεντερική 
διατροφή) με ενσωματωμένο εξάρτημα προστασίας από την ελεύθερη ροή. 

 Να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

 Ρυθμός έγχυσης : 0,1-1200 ml/hr. 

 Όριο όγκου : 1-9999 ml  

 Ακρίβεια έγχυσης : ± 5% 

 Να διαθέτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα προγράμματα έγχυσης: 

2.  Συνεχής έγχυση με απευθείας προγραμματισμό της ροής (ml/hr). 

Συνεχής έγχυση με απευθείας προγραμματισμό δόσης φαρμάκου σε μονάδες: ng, μg, mg, U, mU /min, 
hr/ kgr. 

Έγχυση με προοδευτική αύξηση και μείωση της ροής. Να αναφερθεί αναλυτικά. 

Έγχυση με προγραμματισμό διαδοχικών βημάτων. Να αναφερθεί αναλυτικά. 

Δευτερεύουσα έγχυση με τουλάχιστον δύο (2) τρόπους. 

Χορήγηση με χρήση βιβλιοθήκης φαρμάκων.  

Λειτουργία χορήγησης Bolus με τουλάχιστον δύο (2) τρόπους. Ο πρώτος τρόπος να είναι με 
προγραμματισμό (να αναφερθεί αναλυτικά), και ο δεύτερος και πιο άμεσος τρόπος να είναι με τη 
χρήση ενός μόνον πλήκτρου. 

Να διαθέτουν λειτουργία διατήρησης του αγγείου ανοικτού (KVO), ρυθμιζόμενο και με δυνατότητα 
αναστολής της λειτουργίας αυτής. 

 Να διαθέτουν εξελιγμένο σύστημα ελέγχου της πίεσης έγχυσης με δυνατότητα ειδοποίησης 
αποσύνδεσης του συστήματος έγχυσης και ένδειξη αύξησης ή μείωσης της πίεσης στην γραμμή 
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έγχυσης. Το όριο της πίεσης συναγερμού απόφραξης της γραμμής να ρυθμίζεται από 250 – 750 mm Hg  
σε πολλαπλά βήματα (τουλάχιστον 9).  

 Να διαθέτουν σύστημα ασφάλειας για αποφυγή της ελεύθερης ροής (Να περιγραφεί). 

 Να διαθέτει οθόνη στην οποία να εμφανίζονται ευανάγνωστα τα μηνύματα στην Ελληνική γλώσσα  και 
ο ρυθμός έγχυσης. 

  Η εξωτερική επιφάνεια του υλικού της αντλίας να είναι και λεία και τέτοια ώστε να μπορεί να 
καθαρίζεται εύκολα. 

  Κάθε φορά που τίθεται σε λειτουργία η συσκευή να λαμβάνει χώρα διαγνωστικό τεστ ελέγχου της 
λειτουργίας της. Επίσης η λειτουργία τους να ελέγχεται συνεχώς, καθ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας 
της, από σύστημα ελέγχου και εντοπισμού προβλημάτων. Σε κάθε πρόβλημα που θα διαπιστώνεται να 
ενεργοποιείται οπτικός και ηχητικός συναγερμός ή προειδοποίηση. Να υπάρχει επιλεκτική αποσιώπηση 
ηχητικών συναγερμών. Στους τύπους συναγερμού αυτά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 
τουλάχιστον: 

3. Εσφαλμένη τοποθέτηση του σετ έγχυσης. 

4. Αέρας στη γραμμή έγχυσης 

5. Θύρα ανοικτή. 

6. Προσυναγερμός τέλους έγχυσης. 

7. Φραγή της ροής. 

8. Χαμηλή και άδεια μπαταρία  

9. Ειδοποίηση προληπτικής συντήρησης 

 

 Να λειτουργούν με ρεύμα δικτύου πόλης 220 V/50 Hz. 

  Να φέρουν επαναφορτιζόμενη μπαταρία, με αυτονομία τουλάχιστον 8 ωρών σε ρυθμό έγχυσης 
125ml/hr, κατά αναλογία. 

  Να διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα μεταφοράς και  ανάρτησης σε στατώ ορών και οριζόντια ράγα. 

 Να υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής και τοποθέτησης τους με ασφάλεια σε στατώ (rack) τουλάχιστον 
5 θέσεων, το οποίο θα τροφοδοτείται από μία παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και θα δίνει τη δυνατότητα 
ανεξάρτητης προσθήκης ή αφαίρεσης της κάθε αντλίας. 

 Να είναι μικρού βάρους (λιγότερο από 2,5 kg). 

  Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δυο έτη και η εταιρεία να παρέχει δωρεάν προληπτική 
συντήρηση τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς στο χώρο του 
νοσοκομείου. 
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 Δυνατότητα ανταλλακτικών και σέρβις για επτά  (7) έτη. 

 Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας και να 
διαθέτει πιστοποιητικά CE και ISO κατασκευαστή. Εφόσον διατίθεται από αντιπρόσωπο αυτός να 
συμμορφώνεται με την ΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 ΦΕΚ 32/Β/16.1.2004 (Αρχές και κατευθυντήριες 
γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και να έχει πιστοποίηση ISO. Επίσης 
ο προσφέρων θα πρέπει να είναι ενταγμένος σε Πρόγραμμα Εναλλακτικής Διαχείρισης βάσει το 
Π.Δ.117/2004 και αυτό να αποδεικνύεται με το αντίστοιχο πιστοποιητικό που θα πρέπει να συνοδεύει 
την προσφορά. 

 Να συνταχθεί πλήρες φύλλο συμμόρφωσης για τα ανωτέρω με παραπομπές σε φυλλάδια και εγχειρίδια 
του κατασκευαστικού οίκου. Στο φύλλο συμμόρφωσης να γίνεται λεπτομερής αναφορά συμμόρφωσης 
της προσφοράς (σημείο προς σημείο) στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. Επιπλέον να γίνονται 
αναφορές στα prospectus, τις οδηγίες χρήσεως και τις οδηγίες συντηρήσεως προς τεκμηρίωση (με 
αναφορά σε σελίδες). Η μη τήρηση του παραπάνω όρου θα οδηγήσει σε αποκλεισμό της προσφοράς. 

 H επίδειξη των προσφερομένων αντλιών στο χώρο εγκατάστασης τους, πριν το άνοιγμα των 
οικονομικών προσφορών, και εφόσον αυτό ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών 
είναι όρος απαράβατος. 
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9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟΣ  

Τεμάχια: 2, Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  5.000 € με το ΦΠΑ 
 

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. 

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 Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά 
θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα 
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10. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ 

Τεμάχια: 2, Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  5.000 € με το ΦΠΑ 
 

1. Το μηχάνημα να είναι αμεταχείριστο νέας τεχνολογίας, (των τελευταίων τριών ετών) εύκολο και 
απλό στη χρήση του, μικρού όγκου, και βάρος (να αναφερθεί), να είναι τροχήλατο (τουλάχιστον με 
τέσσερις τροχούς) και να φέρει καλάθι για την τοποθέτηση των παρελκομένων. 

2. Τα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν απαραίτητα στην τεχνική περιγραφή και 
στο φύλο συμμόρφωσης θα πρέπει να τεκμηριωθούν με τα αντίστοιχα φυλλάδια της εταιρίας και σε 
αντίθετη περίπτωση με ποινή απόρριψης της προσφοράς ώστε να είναι δυνατόν να αξιολογηθούν . 

3. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220 Βολτ 50 Χερτς μέσο εύκαμπτου τριπολικού καλωδίου  
           συνδεδεμένου απευθείας με ρευματολήπτη τύπου ΄΄ΣΟΥΚΟ΄΄ και δυνατότητα λειτουργίας          

και με ενσωματωμένο επαναφορτιζόμενο συσσωρευτή, και αυτόματο σύστημα φόρτισης. 
     4.    Να λειτουργεί κατ΄ επιθυμία του χειριστή είτε σε τάση δικτύου 220 Βολτ 50 Χερτς, είτε με 
           την χρήση αποκλειστικά του επαναφορτιζόμενου συσσωρευτή. 
     5.    Να διαθέτει ένδειξη κατάστασης του συσσωρευτή και ένδειξη φόρτισης . 
     6.    Να διαθέτει αυτονομία λειτουργίας για 40 τουλάχιστον πλήρης μετρήσεις πίεσης .  

7.  Να μετρά αναίμακτα την συστολική διαστολική και μέση πίεση και τον καρδιακό ρυθμό.   Οι 
μετρήσεις τυχόν άλλων παραμέτρων που θα αναφερθούν θα αξιολογηθούν ανάλογα . 

8. Να είναι κατάλληλο για νεογνά , βρέφη , παιδιά και ενήλικες με την ανάλογη σειρά περιβραχιόνιων . 
9. Η διάρκεια της μέτρησης να είναι όσο το δυνατό μικρότερη (Να αναφερθεί για να αξιολογηθεί) . 
10. Να φέρει οπτικοακουστικό σήμα συναγερμού σε κάθε παράμετρο με δυνατότητα ρύθμισης των 

ορίων  (δυνατότητα αυτόματης τοποθέτησης των κανονικών ορίων θα αξιολογηθεί ανάλογα). 
11. Να απεικονίζει ταυτόχρονα και με ψηφιακές φωτεινές ενδείξεις, τη συστολική τη διαστολική και τη 

μέση πίεση καθώς επίσης και τον καρδιορυθμό (σφύξεις) . 
12. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή και καταγραφικό . 
13. Να φέρει μνήμη για την αποθήκευση προηγουμένων μετρήσεων και δυνατότητα αποστολής 

αποτελεσμάτων σε καταγραφικό . 
14.  Να υπάρχει κύκλωμα αυτοδιάγνωσης βλαβών με την ανάλογη ένδειξη βλάβης . 

 
 Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την 

ΚΥΑ ΔΥ7/2480/94, (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 και ΦΕΚ 757/Β/10-10-94) . 
 Για το λόγο αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνημμένα έγκυρα πιστοποιητικά 

κοινοποιημένου οργανισμού ή αρμόδιας αρχής ή και πρότυπα φυλλάδια εταιριών από τα οποία να 
προκύπτει ότι τα προσφερόμενα είδη και τα υποσυστήματα τους φέρουν την εν λόγο σήμανση και 
καταλληλότητα.  
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 Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους ως και πρωτότυπη επιστολή διασφάλισης του 
κατασκευαστικού οίκου για την παροχή ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον έτη . 

  Να παραδοθούν ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του μηχανήματος καθώς και οδηγίες χειρισμού και 
τεχνικά φυλλάδια στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ. 

 Στην προσφορά να αναγραφεί οπωσδήποτε η εκπαίδευση του προσωπικού στον τρόπο χειρισμού που 
θα γίνει στο Ίδρυμα μας.     

 Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει τεχνική υποστήριξη (κατά προτίμηση στη βόρειο Ελλάδα). 
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11. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ 

Τεμάχια: 8, Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  1.000 € με το ΦΠΑ 

 

 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 4 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 

 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 
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12. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΝΑΝΗΨΗΣ 

Τεμάχια: 2, Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  3.000 € με το ΦΠΑ 
 

1. Το τροχήλατο να είναι καινούργιο αμεταχείριστο ανθεκτικό μεταλλικής κατασκευής. 
2. Να φέρει συρτάρια βάθους 10 εκ περίπου με εσωτερικά διαχωριστικά και ένα συρτάρι βάθους 25 

εκ περίπου . τα συρτάρια να είναι συρόμενα και να ανοίγουν με ασφάλεια . 
3. Να φέρει 4 αντιστατικούς τροχούς διαμέτρου περίπου 120 mm.οι δύο εκ των οποίων να έχουν 

φρένο. 
4. Να έχει λείες μη πορώδεις επιφάνειες εργασίας ανθεκτικές στον καθαρισμό με απολυμαντικά. 
5. Να φέρει χειρολαβή στο πλαϊνό μέρος για την εύκολη μετακίνησή του . 
6. Να διαθέτει με σανίδα μαλάξεων τοποθετημένη σε υποδοχή του τροχήλατου και στατώ ορών.  
7. Οι διαστάσεις του τροχήλατου να είναι περίπου : 700π Χ 500β Χ 1200υ mm. 
8. 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, πιστο-
ποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά θα 
είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα 
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13 . ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ  ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 

Τεμάχια: 2, Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  6.000 € με το ΦΠΑ 
 

1. Να είναι compact κατασκευής, ανθεκτική, τελευταίας τεχνολογίας, σχεδιασμένη έτσι ώστε να μην 
επιτρέπει την δημιουργία εστιών μόλυνσης με δυνατότητα εύκολου καθαρισμού και απολύμανσης. 

2. Να είναι τροχήλατη με 4 αντιστατικούς τροχούς από τους οποίους οι δύο να έχουν φρένο. 
3. Να είναι ισχυρής αναρρόφησης, 50 l/min περίπου με δυνατότητα κενού έως -0,9 Bar, 675 mmHg, με 

διακόπτη ρύθμισης της έντασης αναρρόφησης. 
4. Να δέχεται φιάλες έως και 5 λίτρων με αρίθμηση, άθραυστες με δυνατότητα αποστείρωσης και με 

ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας υπερπλήρωσης (φλοτέρ) στο καπάκι, καθώς και φιάλες μιας 
χρήσεως. 

5. Να συνοδεύεται από φίλτρο βακτηριδίων - μικροοργανισμών το οποίο να διογκώνεται εάν τυχόν 
περάσουν υγρά από την φιάλη έτσι ώστε να αποκλείει εντελώς την είσοδο υγρών στην αντλία. 

6. Να διαθέτει αντλία χωρίς την ανάγκη αλλαγής λαδιών. Η αναρρόφηση να είναι εντελώς αθόρυβη και 
να λειτουργεί με δύο (2) πιστόνια. 

7. Nα έχει δυνατότητα παρατεταμένης λειτουργίας χωρίς υπερθερμάνσεις και χωρίς να επηρεάζει με 
παράσιτα τη λειτουργία του λοιπού ιατρικού εξοπλισμού. 

8. Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) χρόνια. Να πληροί τα διεθνή Standards ασφαλείας και 
να φέρει σήμανση CE-Mark. 
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14. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΕΝΟΥ 

Τεμάχια: 4, Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  1.000 € με το ΦΠΑ 
 

1. H αναρρόφηση να είναι μεταλλικής, ανοξείδωτης κατασκευής και να αποτελείται: 
2. Από περιστρεφόμενο ρυθμιστή ύψους κενού (μανόμετρο) συνοδευόμενο από φιάλη υπερχείλισης 

και βαλβίδα ασφαλείας. Το μανόμετρο να έχει δυνατότητα να αποσπάται από το κυρίως σώμα για 
άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης ή ελέγχου. 

3. Να έχει ενσωματωμένο διακόπτη on-off και περιστροφικό διακόπτη συνεχούς ρύθμισης κενού από 
0 έως -0,8 bar. 

4. Η ικανότητα αναρρόφησης  στο  μέγιστο  κενό  να  είναι  της  τάξης  των 50 l/min περίπου. 
5. Η αναρρόφηση να συνδέεται απ’ ευθείας στη λήψη κενού με απλή περιστροφική κίνηση. 
6. Οι σωληνώσεις σύνδεσης ρυθμιστή φιάλης και φιάλης ασθενούς να είναι από σιλικόνη. Όλα τα 

τμήματα του σετ αναρρόφησης να αποσυνδέονται εύκολα, για να μπορούν να αποστειρωθούν σε 
κλίβανο ατμού σε θερμοκρασία 134οC για 10 λεπτά. 

7. Να μπορεί να συνδεθεί με φιάλες εκκριμάτων πολλαπλών ή μιας χρήσεως και διαφορετικής 
χωρητικότητας από ένα (1) έως πέντε (5) λίτρα. 

8. Η αναρρόφηση να καλύπτεται από εγγύηση ποιότητας του μετάλλου δέκα 
9. (10) ετών και εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών. 
10. Να κατατεθούν πρωτότυπα προσπέκτους του οίκου κατασκευής. 
11. Να πληροί τα  διεθνή  Standards ασφαλείας και  να  φέρει  σήμανση  CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





   

   

 
Σελίδα 88 

15. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

Τεμάχια: 2, Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  3.000 € με το ΦΠΑ 
 

1. Το τροχήλατο νοσηλείας να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, ανθεκτικής κατασκευής . 
2. Να φέρει 2 συρτάρια βάθους 10 εκ. με εσωτερικά διαχωριστικά, και ένα συρτάρι βάθους 25 εκ. 

περίπου.  
3. Να φέρει 4 αντιστατικούς τροχούς δύο εκ των οποίων να έχουν φρένο.  
4. Να έχει λείες μη πορώδεις επιφάνειες εργασίες, ανθεκτικές στον καθαρισμό με απολυμαντικά  
5. Να φέρει υπερυψωμένο πλαίσιο στήριξης διαφόρων υλικών. 
6. Να διαθέτει υποδοχείς τοποθέτησης πλαστικής σακούλας απορριμμάτων, και πλαστικό  container 

για βελόνες.           
7. Οι διαστάσεις του τροχήλατου να είναι περίπου : 700 Χ 500 Χ 1000 mm. 
8. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς 

προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
(Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις συμμόρφωσης, 
πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κτλ ) Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά θα 
είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα.     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II– 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 ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΕΘ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

ΚΛΙΝΗΣ ΜΕΘ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ  

ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΛΙΝΗ 

1. Η προσφερόμενη κλίνη να είναι καινούργια, σύγχρονης τεχνολογίας, 
πλήρως ηλεκτροκίνητη, από υλικά υψηλής αντοχής, να λειτουργεί με 
ρεύμα πόλεως. Να διαθέτει και ενσωματωμένη μπαταρία σε περίπτωση 
διακοπής ρεύματος ή μετακίνησης της κλίνης. 

 

2. Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι διαστάσεων 200x85 cm περίπου και να 
διαιρείται σε τέσσερα (4) προσθαφαιρούμενα τμήματα (πλάτης, λεκάνης, 
μηρών και ποδιών) για τον εύκολο καθαρισμό τους, από πλαστικό υλικό 
εκ των οποίων το τμήμα της λεκάνης να παραμένει σταθερό και τα 
υπόλοιπα τρία (3) να είναι κινητά. 

3. Να διαθέτει ενσωματωμένη επέκταση για ασθενείς  με ύψος τουλάχιστον 
214cm. 

4. Η κλίνη να συμμορφώνεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Οδηγία IEC 60601-
2-52 που αφορά την ασφάλεια και τη λειτουργία των Ιατρικών 
Κρεβατιών. Να είναι ιατρική συσκευή class I, τύπος Β και να έχει βαθμό 
προστασίας τουλάχιστον ΙΡΧ4 για τα ηλεκτρικά μέρη της. 

5. Να είναι ισχυρής κατασκευής και κατάλληλη για υπέρβαρους ασθενείς. 
Να δύναται να ανυψώσει ασφαλές φορτίο λειτουργίας τουλάχιστον 
(SWL) 270 κιλών. 

6. Το κρεβάτι να διαθέτει ζεύγος αναδιπλούμενων πλαστικών 
προστατευτικών (2 σε κάθε πλευρά), να είναι ενσωματωμένα στο 
ερεισίνωτο της κλίνης  και να ρυθμίζονται καθ’ ύψος. 

7. Να διαθέτει ενσωματωμένα χειριστήρια στην εξωτερική πλευρά των 
πλαστικών προστατευτικών για χρήση από το Νοσηλευτικό προσωπικό 
και στην εσωτερική πλευρά τους για χρήση από τον ασθενή. 

8. Να εκτελούνται ηλεκτρικά μέσω ενσωματωμένων χειριστηρίων στην 
εξωτερική πλευρά των πλαστικών προστατευτικών για χρήση από το 
Νοσηλευτικό προσωπικό, οι παρακάτω κινήσεις και λειτουργίες: 

a. Ύψος από 34-80 cm (±2cm)  

b. Τμήμα πλάτης τουλάχιστον 60ο  

c. Τμήμα μηρών τουλάχιστον 20ο   

d. Τμήμα μηρών ποδιών τουλάχιστον 15ο   

e. Trendelenburg/Anti-Trendelenburg τουλάχιστον 12ο  
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f. Θέση καρδιολογικής καρέκλας 

g. Θέση CPR 

h. Οριζοντίωση της επιφάνειας κατάκλισης 

9. Να εκτελούνται ηλεκτρικά μέσω των ενσωματωμένων χειριστηρίων στην 
εσωτερική πλευρά των πλαστικών προστατευτικών αλλά και μέσω 
ενσύρματου χειριστηρίου για τον ασθενή, οι παρακάτω τουλάχιστον 
κινήσεις: 

a. Τμήμα πλάτης τουλάχιστον 60ο  

b. Τμήμα μηρών τουλάχιστον 20ο  

10. Να υπάρχει η δυνατότητα κλειδώματος των κινήσεων για μεγαλύτερη 
ασφάλεια κατά τη χρήση. 

11. Να υπάρχει ψηφιακή ένδειξη όλων των ηλεκτρικών κινήσεων. Το κρεβάτι 
να κάνει παύση στις 30ο και να υπάρχει οπτική ένδειξη/συναγερμός, για 
να μπορούν να εφαρμοστούν τα αναπνευστικά πρωτόκολλα (θέσης 
“Fowler”). 

12. Οι μετόπες κεφαλής και ποδιών να προσθαφαιρούνται εύκολα. Η μετόπη 
της κεφαλής να μην ακολουθεί τις κινήσεις της κλίνης για αποφυγή 
συγκρούσεων με τον περιβάλλοντα χώρο. 

13. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ζύγισης πιστοποιημένο κατά για 
την ακρίβειά του κατά κλάση ΙΙΙ, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Να 
υπάρχει η δυνατότητα ακρίβειας έως και 500 γραμμάρια. 

14. Να διαθέτει οθόνη υπόδειξης του βάρους εκατέρωθεν της κλίνης. Να 
υπάρχει η δυνατότητα προσθαφαίρεσης αντικειμένων  χωρίς να 
μεταβάλλεται το πραγματικό βάρος του ασθενή. 

15. Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης κίνησης ασθενή, ρυθμιζόμενης 
ευαισθησίας με δυνατότητα απενεργοποίησης, που θα ειδοποιεί ηχητικά 
το προσωπικό για τυχόν έξοδο ή έντονη κίνηση του ασθενή επί της κλίνης 
(σπασμοί) διασφαλίζοντας την ασφάλεια του κατά τη Νοσηλεία. 

16. Να  διαθέτει σύστημα το οποίο θα ανιχνεύει εμπόδια κάτω από την 
επιφάνεια κατάκλισης και θα σταματάει την καθοδική κίνηση.  

17. Η κλίνη να διαθέτει μοχλούς εκατέρωθεν της κλίνης για θέση CPR, οι 
οποίες θα είναι τοποθετημένες στο τμήμα των ποδιών προκειμένου να 
μη παρεμποδίζεται η χρήση τους από τα πλαϊνά προστατευτικά όταν 
αυτά βρίσκονται κατεβασμένα. 

18. Τα τμήματα της επιφάνειας κατάκλισης να διαθέτουν εργονομικό 
σχεδιασμό για να αποφορτίζουν την πίεση που δέχεται ο ασθενής  στο 
τμήμα της κοιλιακής χώρας, όταν το τμήμα της πλάτης ανεβαίνει. 

19. Η κλίνη να διαθέτει ποδοδιακόπτες για την αυξομείωση του ύψους 
αμφίπλευρα της κλίνης. 
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20. Να φέρει τουλάχιστον τέσσερις (4) θέσεις για παρελκόμενα εξαρτήματα, 
το οποία να προσφερθούν προς επιλογή. Η κάθε κλίνη  να συνοδεύεται 
από ένα στατώ ορού με τέσσερα (4) μεταλλικά άγκιστρα.  

21. Να διαθέτει τέσσερις (4) διπλούς αντιστατικούς τροχούς διαμέτρου 
τουλάχιστον 150mm με κεντρικό σύστημα φρένων. 

22. Να διαθέτει προσκρουστήρες στις τέσσερις (4) γωνίες της.  

23. Να διαθέτει φωτισμό στο κάτω τμήμα της κλίνης για μεγαλύτερη 
ασφάλεια σε χώρους με χαμηλό φωτισμό. 

Β. ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ 

24. Η κλίνη να συνοδεύεται με ενσωματωμένο αερόστρωμα για τη πρόληψη 
και τη θεραπεία όλων των βαθμών κατακλίσεων, κατάλληλο τόσο για την 
πρόωρη κινητοποίηση των ασθενών όσο και για τη θεραπεία 
εγκαυμάτων. 

25. Το σύστημα να αποτελείται από το ενσωματωμένο αερόστρωμα και την 
αντλία αέρος. 

26. Το αερόστρωμα να χωρίζεται σε ανατομικές ζώνες με δυνατότητα 
ρύθμισης της πίεσης ανάλογα με το βάρος και τον σωματότυπο του 
ασθενή. 

27. Όλες οι κινήσεις της αντλίας να διαθέτουν δυνατότητα κλειδώματος για 
μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τη χρήση. 

28. Να αποτελείται από τουλάχιστον 20 αεροθαλάμους με δυνατότητα 
μεμονωμένης αντικατάστασης τους σε περίπτωση βλάβης. 

29. Να διαθέτει κομβίον επί της αντλίας το οποίο θα ξεφουσκώνει τους 
αεροθαλάμους της κεφαλής για τη διευκόλυνση της διασωληνώσεως του 
ασθενή αλλά και την τοποθέτησή του σε πρηνή θέση. 

30. Με το πάτημα ενός πλήκτρου να επιτυγχάνεται και να διατηρείται 
μέγιστη  πληρότητα στις κυψελίδες παρέχοντας έτσι σταθερή επιφάνεια 
για τη μεταφορά ή τις εργασίες καθαρισμού του ασθενή ή του 
αεροστρώματος. Να απενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία αυτή με το 
πέρας  30 λεπτών το μέγιστο. 

31. Κατά την εφαρμογή CPR είτε ηλεκτρικά είτε μηχανικά καθώς το κρεβάτι 
παίρνει την οριζόντια θέση οι κυψελίδες του αεροστρώματος παράλληλα 
να ξεφουσκώνουν. 

32. Η θεραπευτική επιφάνεια να μπορεί εκτελεί αυτόματα πλευρική κλίση 
εκατέρωθεν για τη πρόωρη κινητοποίηση του ασθενή τουλάχιστον 20° 
ανά χρονικά διαστήματα που θα επιλέξει ο χρήστης. Να αναφερθούν οι 
επιτρεπόμενοι χρόνοι. Επιπλέον, να διαθέτει ένδειξη που θα εμφανίζει τη 
θέση των πλαϊνών προστατευτικών και να αποτρέπει την εκτέλεση της 
πλάγιας κλίσης όταν αυτά είναι κατεβασμένα, για ασφάλεια του ασθενή. 

33. Η θεραπευτική επιφάνεια να μπορεί εκτελεί εναλλασσόμενη κίνηση ανά 
αεροθάλαμο για τη πρόληψη και θεραπεία όλων των βαθμών των 
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κατακλίσεων ανά χρονικά διαστήματα που θα επιλέξει ο χρήστης . Να 
αναφερθούν οι επιτρεπόμενοι χρόνοι. 

34. Η θεραπευτική επιφάνεια να μπορεί να εκτελεί παλμική θεραπεία 
μεταβλητής εντάσεως ανά χρονικά διαστήματα που θα επιλέξει ο 
χρήστης. Να αναφερθούν οι επιτρεπόμενοι χρόνοι. 

35. Να διαθέτει ενσωματωμένη θήκη για συγκράτηση ακτινολογικής 
κασέτας. 

36. Το στρώμα να διαθέτει στο κάτω τμήμα του, ενσωματωμένη επέκταση 
από αεροθαλάμους, στην περίπτωση που χρησιμοποιείται η λειτουργία 
επιμήκυνσής της κλίνης. Να αναφερθεί ο τρόπος. 

37. Το αερόστρωμα να διαθέτει κάλυμμα αποσπώμενο με πλήρως 
καλυπτόμενο φερμουάρ για αποφυγή δημιουργίας εστιών μόλυνσης, 
αεροδιαπερατό, αδιάβροχο. Να διαθέτει αντιμικροβιακές ιδιότητες. Να 
απολυμαίνεται στο πλυντήριο ή με κοινά καθαριστικά. 

38. Το κάλυμμα να είναι βραδύκαυστο και να συμμορφώνεται πλήρως με την 
Διεθνή Οδηγία BS 7175. 

 

Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

39. Να παρέχεται για το σύνολο της προμήθειας εγγύηση καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον για δύο (2) έτη κατά την οποία να παρέχεται δωρεάν 
υποστήριξη βλαβών και προβλεπόμενης συντήρησης 
συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών καθώς και παροχής 
ανταλλακτικών για τα επόμενα τουλάχιστον δέκα (10) έτη μετά το πέρας 
της εγγύησης. 

40. Ο κατασκευαστικό οίκος να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 και ISO 
13485 και ο προσφερόμενος εξοπλισμός να διαθέτει CE. Να κατατεθούν 
τα αντίστοιχα πιστοποιητικά τα οποία θα είναι μεταφρασμένα στην 
Ελληνική γλώσσα.  

41. Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO14001, ISO 9001 
και ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων) . Ο προμηθευτής να πληροί την Υ.Α. Δυ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 
και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. 
βάση του Π.Δ. 117/2004. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

42. Ο προμηθευτής να διαθέτει, μόνιμα, κατάλληλα εκπαιδευμένο 
προσωπικό με πιστοποίηση ειδικής εκπαίδευσης από τον 
κατασκευαστικό οίκο, για τη συντήρηση και την εκπαίδευση του 
προσφερόμενου εξοπλισμού (να κατατεθεί το πιστοποιητικό). 

43. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές στα 
έντυπα του κατασκευαστικού οίκου και τα εγχειρίδια χρήσης ή σε 
σχετικές βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου (επί ποινή 
αποκλεισμού). 
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2. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕΘ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ  

ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

I. Γενικά 

- Να είναι τελευταίας τεχνολογίας (τουλάχιστον τελευταίας 
10ετιας-να αναφερθεί έτος πρώτης κυκλοφορίας προς 
αξιολόγηση), κατάλληλο για χρήση σε Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας, για την παρακολούθηση των ζωτικών παραμέτρων 
βαρέως πασχόντων ασθενών. 

- Να διαθέτει ενσωματωμένο τροφοδοτικό για να λειτουργεί με 
τάση 220V/50Hz και να είναι αθόρυβο χωρίς ανεμιστήρα.  

- Να καλύπτει τις σχετικές με ιατροτεχνολογικά προϊόντα, διεθνείς 
προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει απαραίτητο 
πιστοποιητικό σήμανσης CE. Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που 
διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 ή/και ISO 13485 καθώς και 
βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ή Κοινοποιημένου Οργανισμού από 
την οποία να προκύπτει ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις 
της υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/07.01.2004 
("Αρχές & κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων" - ΦΕΚ Β' 32/16.01.2004). 

- Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα 
τεχνικής υποστήριξης (να αναφερθεί η πόλη όπου εδρεύει). 

- Να είναι εύκολο στον χειρισμό του μέσω οθόνης αφής και να 
διαθέτει λογισμικό και menu λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα. 
Σε αντίθετη περίπτωση να κατατεθεί έγγραφη βεβαίωση του 
κατασκευαστή ότι τα μόνιτορ θα διαθέτουν menu λειτουργίας 
στην Ελληνική γλώσσα κατά την παράδοσή τους. 

- Το monitor θα πρέπει απαραίτητα να φέρει τους ανάλογους 
ενισχυτές – δυνατότητες, προγράμματα, ηλεκτρόδια, καλώδια, 
κ.λ.π. και γενικότερα εξαρτήματα για λειτουργία και πλήρη χρήση 
του στη μονάδα, χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση 
για το Νοσοκομείο.  

- Να επικοινωνεί, μέσω σύνδεσης σε κοινό ψηφιακό δίκτυο 
ETHERNET, τόσο με τον Κεντρικό Σταθμό, όσο και με τα άλλα 
παρακλίνια monitors (επικοινωνία bed to bed). Κατά την 
επικοινωνία bed to bed να απεικονίζονται οι πληροφορίες του 
προς στιγμήν παρακολουθούμενου monitor ταυτόχρονα με 
εκείνες του monitor που λαμβάνει.  

- Να φέρει έγχρωμη οθόνη αφής, τεχνολογίας TFT, Medical Grade, 
τουλάχιστον 15 ιντσών, υψηλής ανάλυσης τουλάχιστον 
1280x768, τουλάχιστον οκτώ (8) καναλιών.  
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- Η ανάρτηση κάθε μόνιτορ θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του 
προμηθευτή είτε με σπαστό βραχίονα από τον τοίχο, ράγα ή 
κονσόλα οροφής της ΜΕΘ είτε σε ράφι ανάλογα την υποδομή της 
εκάστοτε ΜΕΘ.   

- Να είναι πλήρως βυσματούμενου τύπου (modular) με 
πολυπαραμετρικούς ή ξεχωριστούς ενισχυτές με δυνατότητα 
εναλλαγής ανάμεσα στα μόνιτορ, ώστε να είναι δυνατή η 
διαμόρφωση της σύνθεσης ανάλογα με τον ασθενή αλλά και 
καλύτερη αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων σε περίπτωση 
βλάβης. 

- Να φέρει φίλτρα παρασίτων δικτύου, προστασίας από ρεύματα 
απινίδωσης και διαθερμίας. Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης 
παλμών βηματοδότησης. 

- Να έχει ταχύτητες σάρωσης κυματομορφών 6,25 - 12,5 – 25 - 
50mm/sec ανάλογα με την παράμετρο και δυνατότητα 
παγώματος των κυματορφών και εκτέλεσης μετρήσεων με cursor.  

 

ΙI. Γενικά Χαρακτηριστικά 

Να διαθέτει για όλες τις παραμέτρους, οπτικοακουστικούς 
συναγερμούς (alarms) με ρυθμιζόμενα άνω και κάτω όρια καθώς 
και συναγερμό για τεχνικό πρόβλημα. Να διαθέτει τουλάχιστον 
τρία διαφορετικά επίπεδα συναγερμού ανάλογα με την 
κρισιμότητά του και να υπάρχει δυνατότητα αρχειοθέτησης 
συμβάντων συναγερμού με δυνατότητα ανάκλησης (ξεχωριστά 
από τον Κεντρικό Σταθμό). Να έχει δυνατότητα αυτόματης 
άμεσης ρύθμισης των ορίων συναγερμού για όλες τις 
παραμέτρους ταυτόχρονα.  

Τα όρια των συναγερμών των παρακλίνιων monitors για τις διάφορες 
παραμέτρους να ρυθμίζονται εύκολα από το χειριστή, τόσο από 
το μόνιτορ όσο και από τον Κεντρικό Σταθμό, και να 
απεικονίζονται συνεχώς στην οθόνη του μόνιτορ. 

Σε περίπτωση αποκόλλησης ηλεκτροδίου ΗΚΓ το μόνιτορ να 
μεταπηδά αυτόματα σε άλλη απαγωγή ώστε να μην χάνεται από 
την οθόνη το ΗΚΓ του ασθενούς και να υπάρχει ειδοποίηση στον 
χρήστη. 

Να διαθέτει μνήμη trend τουλάχιστον 48 ωρών, όλων των 
παραμέτρων σε γραφήματα και πίνακες με υψηλό ρυθμό 
δειγματοληψίας τουλάχιστον 20 sec. Τα γραφήματα να 
εμφανίζονται στην οθόνη ταυτόχρονα με όλες τις κυματομορφές 
και μετρήσεις πραγματικού χρόνου, ώστε να μην αλλοιώνεται η 
παρακολούθηση του ασθενούς.  

Να έχει, οπωσδήποτε, δυνατότητα ανίχνευσης αρρυθμιών και 
αυτόματης κατάταξης σε ομάδες (τουλάχιστον είκοσι), 
περιλαμβανομένης της κολπικής μαρμαρυγής, με ανάλυση δύο 





   

   

 
Σελίδα 96 

τουλάχιστον απαγωγών ταυτόχρονα, και να αποθηκεύει τα 
αρρυθμικά επεισόδια στη μνήμη του. 

Να πραγματοποιεί ανάλυση ST σε 12 απαγωγές και να δίνει την 
αντίστοιχη μεταβολή στην οθόνη και για τις 12 απαγωγές 
συγχρόνως. Να δίνει την αντίστοιχη μεταβολή στην οθόνη υπό 
μορφή γραφήματος και για τις 12 απαγωγές συγχρόνως, για 
διευκόλυνση του προσωπικού στην ερμηνεία του και να έχει 
δυνατότητα ρύθμισης των σημείων J χειροκίνητα.  

Το monitor να έχει την δυνατότητα λήψης και απεικόνισης πλήρους 
ηλεκτροκαρδιογραφήματος 12 απαγωγών με πενταπολικό ή 
εξαπολικό καλώδιο και απεικόνισής τους ταυτόχρονα στην οθόνη. 
Επιπλέον με τη χρήση 10πολικού καλωδίου να λαμβάνει πλήρες 
καρδιογράφημα 12 απαγωγών με δυνατότητα αυτόματων 
μετρήσεων διάγνωσης και εκτύπωσης μέσω του Κεντρικού 
Σταθμού σε laser printer.  

Να διαθέτει πρόγραμμα αιμοδυναμικών υπολογισμών και 
οξυγόνωσης καθώς και πρόγραμμα για υπολογισμό δοσολογίας 
φαρμάκων. 

 

ΙΙI. Παράμετροι 

 Βαθμίδα καρδιογραφήματος αναπνοής 

Α) Η λήψη του καρδιογραφήματος να γίνεται μέσω εύκαμπτου, 
ανθεκτικού στις μηχανικές καταπονήσεις καλωδίου με 3/5/6 και 
10 ηλεκτρόδια. Να συνοδεύεται από πενταπολικό καλώδιο 
ασθενούς. 

Β) Εύρος μέτρησης καρδιακού ρυθμού 30-300 bpm και 
διαγνωστική συχνότητα καρδιογραφήματος 0.05-150Hz. 

Γ) Ο καρδιακός ρυθμός να λαμβάνεται εναλλακτικά και από την 
πληθυσμογραφική καμπύλη ή την αρτηριακή πίεση. 

Δ) Να εμφανίζει την τιμή και να απεικονίζει την κυματομορφή της 
αναπνοής από το ίδιο με το ΗΚΓφημα καλώδιο, η ευαισθησία της 
οποίας να ρυθμίζεται τόσο χειροκίνητα όσο και αυτόματα. 

Ε) Εύρος μέτρησης συχνότητας αναπνοής 0-150 bpm. 

Στ) Να ρυθμίζεται ο χρόνος άπνοιας 

 Βαθμίδα κορεσμού αιμοσφαιρίνης 

Α) Να απεικονίζει την κυματομορφή (κύμα περιφερειακού 
παλμού) και να εμφανίζει την τιμή του κορεσμού Ο2 (SpO2).  

Β) Εύρος μέτρησης παλμού 30-300bpm & κορεσμού 0%-100% 

Γ) Να διαθέτει ειδικό σύστημα για την απόρριψη των παρασίτων 
των οφειλόμενων σε χαμηλή αιμάτωση και στην κίνηση του 
ασθενούς και η παρεχόμενη ακρίβεια σε συνθήκες συνεχούς 
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κίνησης και χαμηλής αιμάτωσης στο εύρος 70-100% να είναι ≤3%. 

Δ) Να συνοδεύεται από αισθητήρα πολλαπλών χρήσεων 
δακτύλου και να δέχεται και αισθητήρες μίας χρήσεως. 

 Βαθμίδα αναίμακτης πίεσης  

Α) Να μετρά την αναίμακτη πίεση με την ταλαντωσυμμετρική 
μέθοδο με χειροκίνητο (manual) και αυτόματο τρόπο με 
ρυθμιζόμενα από τον χρήστη διαστήματα από κάθε 1 λεπτό έως 8 
ώρες και να εμφανίζει στην οθόνη τις αντίστοιχες τιμές της 
συστολικής, διαστολικής και μέσης πίεσης.  

Β) Να διαθέτει δυνατότητα υποδοχής για διαφορετικά μεγέθη 
περιχειρίδων και να συνοδεύεται από δύο περιχειρίδες 
(κανονικού και μεγαλόσωμου ενήλικα). 

Γ) Να έχει υψηλή ακρίβεια σε συνθήκες κίνησης του ασθενούς. 

 Βαθμίδα θερμοκρασίας 

Α) Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας σε ένα και 
προαιρετικά δύο ανεξάρτητα κανάλια (Τ1 και Τ2) και να εμφανίζει 
την τιμή τους και τη διαφορά (ΔΤ).  

Β) Να συνοδεύεται από αισθητήρα ορθού/οισοφάγου. 

 Βαθμίδα αιματηρών πιέσεων 

Α) Να διαθέτει ενισχυτή 2 τουλάχιστον αιματηρών πιέσεων που 
να απεικονίζει τις κυματομορφές και να εμφανίζει ταυτόχρονα τις 
τιμές της συστολικής, διαστολικής και μέσης πίεσης.  

Β) Nα έχει δυνατότητα απεικόνισης των κυματομορφών σε 
υπέρθεση (over lapping με κοινό 0). 

Γ) Να υπολογίζει την Pulse Pressure Variation και να διαθέτει 
ειδικό πρόγραμμα μέτρησης της πίεσης ενσφήνωσης της 
πνευμονικής αρτηρίας και της αρδεύουσας πίεσης εγκεφάλου 
(CPP) στην ενδοκράνια πίεση. 

Επιπλέον παράμετροι  

Δ) Να έχει δυνατότητα παρακολούθησης επιπλέον αιματηρών 
πιέσεων με προσθήκη αντίστοιχων βυσματούμενων ενισχυτών.  

 Βαθμίδα συνεχούς καρδιακής παροχής για την παρακολούθηση 
της αιμοδυναμικής εικόνας του ασθενή με χρήση καθετήρων 
τεχνολογίας PiCCO. Να συνοδεύεται από καλώδιο σύνδεσης 
καθετήρων πολλαπλών χρήσεων  

(Μία (1) βαθμίδα για κοινή χρήση με όλα τα μόνιτορ).  

 Βαθμίδα καπνογραφίας 

Α) Να απεικονίζεται η κυματομορφή και αριθμητικά η τιμή του 
τελοεκπνευστικού διοξειδίου του άνθρακα (EtCO2). 

Β) Μέθοδος μέτρησης mainstream & sidestream για χρήση σε 
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διασωληνωμένους και μη ασθενείς. Να συνοδεύεται από σετ 
παρελκομένων κύριας ροής. 

(Μία (1) βαθμίδα για κοινή χρήση με όλα τα μόνιτορ). 

 Να έχει δυνατότητα αναβάθμισης με βυσματούμενες ενισχυτικές 
βαθμίδες και οπωσδήποτε βαθμίδα κορεσμού οξυγόνου μεικτού 
φλεβικού αίματος (SvO2) και φλεβικού αίματος (ScVO2), βαθμίδα 
εγκεφαλογραφήματος τεσσάρων τουλάχιστον καναλιών με 
δυνατότητα απεικόνισης BSR, βαθμίδα σπειρομετρίας ανεξάρτητη 
από την ύπαρξη αναπνευστήρα και βαθμίδα μέτρησης βάθους 
καταστολής μέσω του διφασικού δείκτη (BIS) με χρήση 
αισθητήρων αμφοτερόπλευρης παρακολούθησης του εγκεφάλου. 
Να προσφερθούν με ξεχωριστή τιμή. 

 Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αναπνευστήρα, επιθυμητό για 
αντλίες έγχυσης και άλλες παρακλίνιες συσκευές για μεταφορά 
δεδομένων από αυτές στην οθόνη του. Να κατατεθεί κατάλογος 
με τα συμβατά μηχανήματα και μοντέλα.  

 Να διαθέτει ευέλικτη λύση μεταφοράς του ασθενούς ώστε κατά 
την μεταφορά του να μην απαιτείται αποσύνδεση του από τα 
καλώδια και τους μορφομετατροπείς λήψης των ζωτικών σημείων 
και να μην υπάρχει απώλεια δεδομένων, είτε να συνοδεύεται από 
ειδικό μόνιτορ μεταφοράς, το οποίο να δέχεται τις ίδιες 
βυσματούμενες μονάδες του παρακλίνιου μόνιτορ με οθόνη 
μεγαλύτερη των 6’’ και χρόνο μπαταρίας τουλάχιστον 3 ωρών.  

 

ΓΕΝΙΚΑ 

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες, 
αμεταχείριστες,σύγχρονης τεχνολογίας, ανθεκτικής κατασκευής 
κατάλληλες για χρήση σε χώρους του Νοσοκομείου και να 
περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την ορθή 
λειτουργία της. 

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. Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός να δίνει την δυνατότητα 
διασύνδεσης με άλλα πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείου 
(π.χ. ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή) μέσω διεθνών 
αναγνωρισμένων προτύπων επικοινωνίας (π.χ. HL7, ASTM). Ο 
Ανάδοχος δεσμεύεται ότι ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του 
έργου, θα παράσχει στον φορέα την τεχνική υποστήριξη (ρύθμιση 
παραμέτρων & πληροφόρηση) που τυχόν απαιτηθεί προκειμένου 
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να επιτευχθεί η διασύνδεση με τρίτα πληροφοριακά συστήματα 

4. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης στο οποίο θα απαντάται με 
σαφήνεια η συμφωνία ή όχι στις τεχνικές προδιαγραφές, 
παραπέμποντας, για την τεκμηρίωση, στα συνημμένα στην 
προσφορά prospectus, ή άλλα φυλλάδια του οίκου, με την ίδια 
αρίθμηση των τεχνικών προδιαγραφών 

5. Να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη στην οποία θα 
περιλαμβάνεται το σύνολο των ανταλλακτικών για τυχόν 
επισκευές και οι απαιτούμενοι περιοδικοί έλεγχοι ασφαλούς 
λειτουργίας. 

6. Στην οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνεται και προσφορά 
πλήρους τεχνικής κάλυψης του συνόλου των παρακλίνιων 
monitors και των ενισχυτικών βαθμίδων (modules), 
περιλαμβανομένων των κάθε φύσης ανταλλακτικών προληπτικής 
και επισκευαστικής συντήρησης καθώς των τακτικών ρυθμίσεων-
ελέγχων καλής λειτουργίας, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης. 
Το σχετικό ετήσιο τίμημα θα παραμένει αμετάβλητο τουλάχιστον 
έως τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την έναρξη λειτουργίας 
των μηχανημάτων, μη επιδεχόμενο αναπροσαρμογής, πλην της 
τιμαριθμικής. 

7. Ο ανάδοχος να διαθέτει επαρκές Τεχνικό Προσωπικό, 
εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο από την Κατασκευάστρια 
Εταιρεία , (για τις συγκεκριμένες συσκευές που προσφέρει ), το 
οποίο και θα αναφέρει αναλυτικά καθώς και θα προσκομίσει όλα 
εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με την εκπαίδευση 
τους και την πιστοποίηση τους επί ποινή αποκλεισμού 

8. 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 συγκροτήματος ενώ στην αρχική προσφορά (στον 
επιμέρους φάκελο τεχνικής  προσφοράς) μπορεί να δοθεί στην 
αγγλική και κατά προτίμηση και    στην Ελληνική.  

9. Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες: 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 του 
συγκροτήματος. 

10. Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπαιδεύσει το προσωπικό του 
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τμήματος της Βιοϊατρικής τεχνολογίας  όσον αφορά την χρήση και 
συντήρηση  των μηχανημάτων. Κατά την 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. Μετά το 
πέρας της εκπαίδευσης θα δοθεί και το κατάλληλο πιστοποιητικό 
από πιστοποιημένο εκπαιδευτή ή από τον κατασκευαστικό οίκο. 
Πλήρες εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου 
(SERVICE MANUAL) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη 
και ηλεκτρονική μορφή θα παραδοθεί στο Τμήμα Βιοϊατρικής 
Τεχνολογίας. 

         11.    Για λόγους διασφάλισης ποιότητας πρέπει να κατατεθούν τα 
εξής: 

 Πιστοποιητικό EN ISO 9001 : 2008 ή EN ISO 13485 : 2003 με πεδίο 
πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
(μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα) 

 Πιστοποιητικό EN ISO 13485 : 2003 για την τεχνική υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων (μεταφρασμένα στα ελληνικά και 
νομίμως επικυρωμένα) 

 Πιστοποιητικά σήμανσης CE για τον προσφερόμενο εξοπλισμό 
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3. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ  

ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

1. Ο υπό προμήθεια φορητός αναπνευστήρας θα πρέπει να είναι 
άριστης αντοχής και νέας τεχνολογίας, με έτος 1ης κυκλοφορίας 
στην αγορά εντός της τελευταίας 4ετίας. Να διαθέτει CE mark και 
να δύναται να χρησιμοποιηθεί σε μεταφορές με αεροπλάνο, 
ελικόπτερο και ασθενοφόρο. Να είναι πιστοποιημένος βάσει 
προτύπων ΕΝ 13718-1, ΕΝ 13718-2 , ΕΝ 1789 και RTCA DO-160G για 
την χρήση σε ασθενοφόρα και σε αεροδιακομιδές (αεροσκάφη και 
ελικόπτερα). 

2. Θα πρέπει να είναι φορητός και κατάλληλος για τον αερισμό 
ενηλίκων ασθενών καθώς και παιδιών, με αναπνεόμενο όγκο (Vt) 
μεγαλύτερο από 100ml.  

3. Να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους (λιγότερο από 4 kg με την 
ενσωματωμένη μπαταρία), για εύκολη μεταφορά και να διαθέτει 
σύστημα ασφαλούς στερέωσης σε πλαίσιο φορείου ή κλίνης 
ασθενούς. Να δύναται να αναβαθμιστεί με ειδικό σύστημα βάσης 
μεταφοράς το οποίο να περιλαμβάνει και φιάλη οξυγόνου.  

4. Να είναι απλός και εύκολος στο χειρισμό και να διαθέτει έγχρωμη 
οθόνη αφής με πεδία άμεσης ρύθμισης που να ανταποκρίνονται 
στην κατηγορία του ασθενούς. Η οθόνη να είναι εργονομικά 
τοποθετημένη και να διαθέτει λειτουργία περιστροφής κατά 180 
μοίρες για εύκολη και συνεχή παρακολούθηση σε κάθε περίπτωση. 

5. Να λειτουργεί σε δίκτυο πόλης (220V/50Hz), μέσω κατάλληλου 
μετασχηματιστή καθώς και να είναι εφοδιασμένος με 
ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία που να προσδίδει 
αυτονομία τουλάχιστον οχτώ (8) ωρών. Να δύναται να 
τροφοδοτηθεί με τάση 12 και 24 V DC, μέσω μετασχηματιστή για 
χρήση σε ασθενοφόρο, ο οποίος να προσφερθεί προς επιλογή. 

6. Ο αναπνευστήρας να λειτουργεί με οξυγόνο, από το δίκτυο του 
Νοσοκομείου και από φιάλες. Η συσκευή να διαθέτει δύο εισόδους 
σύνδεσης, δηλαδή α) πεπιεσμένου οξυγόνου και β) γρήγορης 
σύνδεσης με επιτοίχια λήψη οξυγόνου, για εναλλαγή σύνδεσης 
χωρίς να διακόπτεται ο αερισμός του ασθενούς. 

7. Να εκτελεί τουλάχιστον τους παρακάτω τρόπους αερισμού:  

α) Υποχρεωτικό αερισμό ελεγχόμενου όγκου και ελεγχόμενου 
υποβοηθούμενου όγκου (VC-CMV, VC-AC) 

β) Συγχρονισμένο διαλείποντα υποχρεωτικό αερισμό με και χωρίς (κατ’ 
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επιλογή του χειριστή) υποστήριξη πίεσης (VC-SIMV/PS) 

γ) Αερισμό συνεχούς θετικής πίεσης SPN-CPAP με και χωρίς (κατ’ 
επιλογή του χειριστή) υποστήριξη πίεσης  

8. Να διαθέτει τις κάτωθι λειτουργίες: 

α) Μη Επεμβατικό Αερισμό (NIV) – με χρήση μάσκας 

β) Αερισμό κατά την διάρκεια ΚΑΡΠΑ, με δυνατότητα άμεσης επιλογής 

9. Ο αναπνευστήρας να διαθέτει ρύθμιση των παρακάτω 
παραμέτρων: 

 Του παρεχόμενου αναπνεόμενου όγκου (Tidal Volume): από 100 
έως 2000 ml τουλάχιστον. 

 Της συχνότητας αναπνοής ανά λεπτό: έως 50/min τουλάχιστον 

 PEEP: 0 έως 20 mbar τουλάχιστον 

 Του λόγου εισπνοής / εκπνοής ασθενή (Ι:Ε) από 1:4 έως και 4:1 

 Σκανδαλισμό (trigger) ροής (να αναφερθούν τα όρια ρύθμισης) 

 Του μίγματος, σε αναλογία Ο2 - αέρα 40% περίπου ή 100% Ο2 

 Υποστήριξη πίεσης (εφόσον εφαρμόζεται): 0 – 35 mbar σε σχέση με 
την PEEP 

 Κλίσης της υποστήριξης πίεσης (ramp/rising time) τουλάχιστον 3 
διαφορετικών επιπέδων 

10. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς για: 

 Πτώση πίεσης αερίου τροφοδοσίας 

 Υψηλή πίεση στους αεραγωγούς  

 Αποσύνδεση ασθενούς 

 Υψηλή συχνότητα αερισμού 

 Άπνοια 

 Διαρροή  

 Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας  

Να υπάρχει η δυνατότητα παύσης του ακουστικού συναγερμού για 
μικρό χρονικό διάστημα, ενώ παράλληλα να διατηρείται ο οπτικός 
συναγερμός από την αντίστοιχη λυχνία. 

11. Η οθόνη να διαθέτει απεικόνιση ραβδογράμματος πίεσης 
αεραγωγών ή κυματομορφή καθώς και αριθμητικών τιμών 
τουλάχιστον των κάτωθι μετρούμενων παραμέτρων: 

- πίεσης αεραγωγών,  
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- εκπνεόμενου όγκου ανά λεπτό,  

- συχνότητας αναπνοών,  

- εκπνεόμενου όγκου ανά αναπνοή, 

Επιπλέον, στην οθόνη να απεικονίζονται ενημερωτικά και 
προειδοποιητικά μηνύματα, όπως η τρέχουσα κατανάλωση του 
αερίου καθώς και ο εναπομένων χρόνος μπαταρίας και ως 
αριθμητική τιμή και ως ποσοστό βάσει αντίστοιχου συμβόλου, για 
τη βοήθεια του χειριστή, στην Ελληνική γλώσσα. 

12. Ο αναπνευστήρας να συνοδεύεται από τα παρακάτω εξαρτήματα, 
έτοιμος για άμεση χρήση: 

 Ένα (1) πλήρες κύκλωμα ασθενούς, πολλαπλών χρήσεων με 
βαλβίδα εκπνοής ενηλίκων. 

 Σωλήνα τροφοδοσίας για τη σύνδεση του αναπνευστήρα με δίκτυο 
αερίων ή φιάλη Ο2. 

 Δέκα (10) πλήρη κυκλώματα μίας χρήσεως με ενσωματωμένη 
βαλβίδα εκπνοής και αισθητήρα ροής 

 Διάταξη στήριξης του αναπνευστήρα σε ράγα φορείου ή κλίνης. 

 Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος και επαναφορτιζόμενη μπαταρία. 

13. Όλα τα τμήματα του αναπνευστήρα που έρχονται σε επαφή με τον 
ασθενή, να μπορούν να αποστειρωθούν σε κλίβανο ατμού έως και 
134°C. 

14. Να πληροί τις κάτωθι απαιτήσεις: 

 Υψηλή μηχανική αντοχή σε κραδασμούς. 

 Προστασία από στερεά και υγρά σε βαθμό IP34 τουλάχιστον. 

 Λειτουργία σε περιβάλλον σχετικής υγρασίας έως 95% τουλάχιστον 
και θερμοκρασίας από -10ºC ή λιγότερο, έως 50ºC. 

 Να είναι πιστοποιημένα κατάλληλος τόσο για ενδονοσοκομειακή 
χρήση, όσο για διακομιδές με ασθενοφόρο καθώς επίσης και 
αεροδιακομιδές (αεροπλάνο και ελικόπτερο). 

15. Υποχρεωτικά να αναβαθμίζεται για παρακολούθηση καπνογραφίας 
και καπνομετρία, να προσφερθεί προς επιλογή. 

 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

7. Να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE. Να 
διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 
και ISO 13485 σύμφωνα με την Υ.Α ΔΥ8δ/1348/04 που αφορά στη 
διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων. 
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8. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να είναι ενταγμένοι σε 
πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ 
117/2004(ΦΕΚ 82Α) και Π.Δ 15/2006(ΦΕΚ 12Α) σε συμμόρφωση με 
τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108. 

9. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη. 

10. Να αναφερθεί: 

α) Η ετήσια κοστολόγηση συμβολαίου πλήρους συντήρησης 
συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, service kits και 
εργασίας, εκτός λοιπών αναλωσίμων.  

β) Η ετήσια κοστολόγηση προληπτικής συντήρησης 
συμπεριλαμβανομένων των service kits και εργασίας εκτός 
ανταλλακτικών και λοιπών αναλωσίμων του αναπνευστήρα, μετά 
το πέρας της εγγύησης.  

11. Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο η 
διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για μία δεκαετία. 

12. Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα 
τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον 
κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση των προσφερομένων ιδών.   
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4. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

ΔΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ  

ΦΥΛΛΑΔΙΑ 
 

Να είναι σύγχρονης διφασικής τεχνολογίας, κατάλληλος για 
εσωτερική, εξωτερική (σύγχρονη – ασύγχρονη) και  ημιαυτόματη 
απινίδωση, και  αποτελείται από:  

Α. Απινιδωτή 

 Ενέργεια εξόδου από 2 έως 200 Joules τουλάχιστον σε 13 
βήματα περίπου για εξωτερική απινίδωση, με χρόνο φόρτισης 
στην μέγιστη ενέργεια από ρευμα ή από μπαταρία  μέχρι 5 sec. 

 Να έχει την δυνατότητα 80 απινιδώσεων στην μέγιστη 
ενέργεια με την μπαταρία και 3 ωρών monitoring. Ο χρόνος 
φόρτισης της μπαταρίας από το ρεύμα να μην υπερβαίνει τις 3 
ώρες. 

 Να συνοδεύεται από Paddles παίδων και ενηλίκων πάνω 
στα οποία να υπάρχει ένδειξη της διαθωρακικής αντίστασης του 
ασθενούς. 

 Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης επεισοδίων σε μνήμη 
με καταγραφή  120 ωρών συνεχούς ΗΚΓραφήματος ή 24 ωρών 
συνεχούς ΗΚΓραφήματος με ταυτόχρονη καταγραφή ηχητικών 
δεδομένων. 

  Να διαθέτει ημιαυτόματη εξωτερική απινίδωση (AED) με 
φωνητικά και οπτικά μηνύματα στα Ελληνικά. 

 Το πλάτος του παλμού της διφασικής κυμματομορφής να 
μεταβάλλεται ανάλογα της αντίστασης του ασθενούς. 

 

Β. Monitor 

 Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη  6’’ τεσσάρων καναλιών, για την 
παρακολούθηση του ΗΚΓραφήματος του πληθυσμογραφήματος 
και των αναπνοών. Επίσης στην οθόνη να απεικονίζονται οπτικά 
μηνύματα και ψηφιακές τιμές όπως ο καρδιακός ρυθμός, η 
ενέργεια, κ.λπ. 

 Να έχει οπτικοακουστικό συναγερμό με ρυθμιζόμενα όρια. 
Επίσης να διαθέτει φωτεινό φάρο για απομακρυσμένη 
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παρακολούθηση των συναγερμών. 

 

Γ. Καταγραφικό 

 Να διαθέτει καταγραφικό δύο καναλιών, σύγχρονης 
τεχνολογίας για την καταγραφή του ΗΚΓραφήματος, στοιχείων 
απινίδωσης, trend του καρδιακού ρυθμού. 

 Να καταγράφει την επιλεχθείσα ενέργεια, την 
παραληφθείσα ενέργεια, την διαθωρακική αντίσταση του 
ασθενούς, αναφορές ελέγχων και βασικών λειτουργιών. 

 Ταχύτητες καταγραφής 25-50mm/sec 

 

Δ. Βηματοδότης 

 Να εκτελεί αναίμακτη διαθωρακική βηματοδότηση με 
ρυθμό ρυθμιζόμενο 40  - 180 ppm 

 Ενέργεια εξόδου 0 - 200 mA 

 Να διαθέτει demand και fixed τρόπο βηματοδότησης. 

 

Ε. Γενικά 

 Να δύναται να αναβαθμιστεί με ενισχυτή οξυμετρίας, NIBP 
και καπνογραφίας για διασωληνωμένους και μη ασθενείς. 

 Να διαθέτει σύστημα ελέγχου της στάθμης των 
συσσωρευτών και του πυκνωτή, καθώς και καθημερινό 
αυτόματο έλεγχο με αντίστοιχη οπτική ένδειξη καλής 
λειτουργίας.  

 Βάρος μικρότερο των 7,0 Kg 

 Να λειτουργεί σε θερμοκρασίες  -5 έως 45° C 

 Να είναι συμπαγής κατασκευή, εύκολη στον χειρισμό και τη 
μεταφορά. Να καλύπτει τις διεθνείς προδιαγραφές για πτώση, 
για πτητικά μέσα και να διαθέτει προστασία από υγρά. 

 Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 
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5. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ  

ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη υψηλής ανάλυσης, έγχρωμη , οθόνη 
τύπου  TFT LCD διαστάσεων τουλάχιστον 8,4‘’. Η φωτεινότητα της οθόνης 
και ο ήχος να προσαρμόζονται ανεξάρτητα. 

Να διαθέτει αυτόματο σύστημα φόρτισης (ΑUTO CHARGE) με σύνδεση 
στο δίκτυο 110/220V / 50Hz .Να φέρει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία ( lithium battery – High capacity) Να λειτουργεί είτε με σύνδεση 
στο δίκτυο 110/220V / 50Hz είτε με χρήση αποκλειστικά της 
ενσωματωμένης μπαταρίας με διάρκεια αυτόνομης λειτουργίας 5 ωρών 
μετά τη φόρτιση. 

Να είναι εύκολο στην χρήση με αναδιπλώμενο μενού, κυλινδρικό ποντίκι. 

Να εμφανίζει στην οθόνη τις επαγωγές I, II, III, AVR, AVL, AVF, V, & με 
επιλογή ύψους επάρματος ¼, ½, 1, 2, 4 ,αυτόματα  και ταχύτητα 
3.125  mm/s, 6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s & 50 mm/s.  

Να διαθέτει εύρος μέτρησης καρδιακού ρυθμού από 15-300 bpm , με 
ακρίβεια +/- 1% . 

Να διαθέτει ανάλυση και αποθήκευση 23 τύπων αρρυθμιών. 

Να διαθέτει ανάλυση του ST διαστήματος από τρεις (3) διαφορετικές 
απαγωγές για μεγαλύτερη ακρίβεια. 

Να διαθέτει γρήγορη ανάκτηση του καρδιογραφήματος και του 
καρδιακού ρυθμού μετά από απινίδωση (Ο χρόνος ανάκτησης να 
είναι μικρότερος των  πέντε (5) δευτερολέπτων). 

Να διαθέτει γρήγορη και ακριβής μέτρηση της αναίμακτης πίεσης με την 
μέθοδο Oscillometric.  

Να διαθέτει αυτόματη (AUTO) , χειροκίνητη (MANUAL) & Συνεχής ( 
CONTINUOUS ) μέτρηση πίεσης  καθώς επίσης και λειτουργία 
Φλεβοπαρακέντησης ( VENIPUNCTURE ) .  Να μετρά : συστολική , 
μέση , διαστολική πίεση .Να είναι κατάλληλο για ενήλικες , παιδιά & 
νεογνά. 

Σε αυτόματη χρήση να μπορεί να προγραμματίζετε και να μετρά πίεση σε: 
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30/35/40/45/50/55 λεπτά και 
1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8  ώρες, 

Να διαθέτει προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία, ακριβής μέτρηση SPO2 σε 
κατάσταση χαμηλής αιμάτωσης. 

Να διαθέτει εύρος μέτρησης κορεσμού οξυγόνου  από 0-100 % & alarm 
από 30-250 bpm  με ακρίβεια +/- 1%  
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Να διαθέτει εσωτερική μνήμη αποθήκευσης ιστορικού ( trend ) 
τουλάχιστον 360 ώρες . 

Να διαθέτει υπολογισμό φαρμάκου και λειτουργία βηματοδότη. 

Να διαθέτει πέντε (5) κανάλια σταθερής μορφής εμφάνισης σε 
διαφορετικές αποχρώσεις συμπεριλαμβανομένου 
καρδιογραφήματος οξυμετρίας και αναπνοής . 

Να διαθέτει πάγωμα των κυματομορφών ( FREEZE ) της οθόνης με 
δυνατότητα αποθήκευσης  τους. 

Να διαθέτει OxyCRG διάγραμμα και μπορεί να εμφανίζει στην οθόνη έως 
επτά (7) επαγωγές καρδιογραφήματος ταυτόχρονα , μέθοδο 
απεικόνισης big-font & 5 διαφορετικές μεθόδους απεικόνισης 
ρυθμιζόμενες από τον χρήστη. 

Να διαθέτει ρυθμιζόμενα ηχητικά και οπτικά alarm και  alarm  άπνοιας με 
όρια από 10-120 sec.. 

Να διαθέτει λυχνία  alarm  σε εμφανές σημείο ώστε να γίνεται αντιληπτό 
από μεγάλη απόσταση. 

Να διαθέτει ρύθμιση του ήχου των  alarms και του ήχου του μόνιτορ (Π.χ. 
ήχος σφίξεων) .Να μπορούν να ρυθμιστούν ανεξαρτήτως. 

Να μπορεί να αποθηκεύσει τουλάχιστον 60 πληροφορίες Αlarm. 

Να διαθέτει τρεις (3) κατηγορίες  alarms  ( Υψηλού κινδύνου- Μεσαίου & 
Χαμηλού κινδύνου). 

Να είναι κατάλληλο για ενήλικες ,παιδιά και νεογνά . 

Να διαθέτει διπλή μέτρηση αναπνοής είτε με μέτρηση της θωρακική 
αντίστασης είτε με ρινικό σωλήνα. Παρακολούθηση αναπνοής με 
όρια 0-120 bpm . 

Να διαθέτει παρακολούθηση θερμοκρασίας με ακρίβεια 0,1 βαθμού 
Κελσίου, με δυο αισθητήρες θερμοκρασίας  ( επιδερμικό & πρωκτού 
) και αυτόματη διάγνωση του μέσου ορού θερμοκρασίας . 

Να διαθέτει όρια παρακολούθησης θερμοκρασίας με όρια 0-500 C . 

Να διαθέτει θύρα εξόδου VGA και θύρα RJ45 σύνδεσης με δίκτυο 
ενσύρματο  / ασύρματο ( wired / wireless networking ) συμβατό με 
HL7 σύστημα για σύνδεση με κεντρικό σταθμό παρακολούθησης . 

Να διαθέτει μέτρηση δυο ( 2 ) αιματηρών πιέσεων 2 IBP με ρυθμιζόμενα 
όρια μέτρησης από -10 ~ 300 mmHg. 

Να διαθέτει  μέτρησης καπνογραφίας ETCO2 με την  μέθοδο main Η side 
steam , να απεικονίζει παραμέτρους EtCO2 , FiCO2 , RR με κλίμακα 0 
~ 13 % η 0 ~ 100 mm Hg  και ο προενισχυτής ( MODULE ) μέτρησης να 
είναι ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΟΣ στο μόνιτορ , έτσι ώστε να είναι εύκολη η 
μεταφορά του μόνιτορ. 

Να διαθέτει ρυθμιζόμενα όρια  συναγερμών , Υψηλό από 0 ~ 13,2 % & 
Χαμηλό από 0 ~ 10 % 
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Να είναι φορητό, χαμηλού βάρους  εύκολο στην μετακίνηση, να διαθέτει 
ειδική λαβή μεταφοράς. 

Να διαθέτει ενσωματωμένο τριών ( 3 ) καναλίων θερμικό εκτυπωτή  
(OPTION ) . 

        Να έχει την δυνατότητα μέτρησης καρδιακής παροχής Cardiac Output με 
την μέθοδο Thermodilution (OPTION ) 

Να έχει την δυνατότητα ανάλυσης αναισθησιολογικών αερίων Anesthesia 
Gas Analysis  (CO2, N2O, DES, ISO,ENF, SEV, O2)  (OPTION ) 

Να έχει την δυνατότητα συγχρονισμού με απινιδωτή  (OPTION ) 

Να λειτουργεί με τάση δικτύου 100 – 240 Volt AC , 50/60 Hz , έχει 
κατανάλωση χαμηλής ενέργειας και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
υψηλής ενέργειας [σε πλήρη φόρτιση έχει αυτονομία μεγαλύτερης 
των  τεσσάρων ωρών μετρώντας αναίμακτη πίεση κάθε 10 λεπτά]. 

      Να έχει βάρος κάτω από 5 Kg. 

Να έχει την δυνατότητα τοποθέτησης σε τροχήλατο στατό του 
κατασκευαστικού οίκου με κατάλληλο καλάθι για την τοποθέτηση 
των παρελκόμενων ( καλώδια , αισθητήρες , περιχειρίδες κ.τ.λ.) . 
(OPTION) 

Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 4 ετών επάρκεια εξαρτημάτων, 
ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια, με 
βεβαίωση από τον κατασκευαστικό οίκο  

Να διαθέτει η προμηθεύτρια εταιρεία οργανωμένο συνεργείο ( Service ), 
κατά προτίμηση στην Θεσσαλονίκη ,  

« αποκλειστικότητα » ( EXCLUSIVE ) από την προμηθεύτρια εταιρεία όσον 
αφορά την διάθεση και service στην ελληνική επικράτεια των 
προσφερόμενων προϊόντων.   

Να διαθέτει πιστοποιητικό  EN ISO 13485:2003 του κατασκευαστικού οίκου 
καθώς επίσης EN ISO 9001:2015  & 

         ΔΥ8δ/1348 του προμηθευτή με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

Να διαθέτει πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE, ώστε να 
ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της 
Ε.Ε (οδηγία 93/42/ΕΟΚ, όπως ισχύει σήμερα) για την υπό προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. 
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6. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΩΝ 
ΜΕΘΟΔΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

ΦΟΡΗΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ  

ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

1. Το μηχάνημα να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο και 
σύγχρονης τεχνολογίας. Τα χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν να 
τεκμηριώνονται απαραίτητα, με αντίστοιχα prospectus του 
κατασκευαστή, εγκρίσεις και άλλα στοιχεία προς αξιολόγηση. Να 
φέρει σήμανση CE, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα 
Ελληνική Νομοθεσία. 

2. Να λειτουργεί με ρεύμα τάσης 220V/50Hz.. 

3. Να φέρεται σε τροχήλατη αντικραδασμική βάση, με σύστημα 
ακινητοποίησης τροχών και να είναι εύκολη στη μεταφορά της. 

4. Να εκτελεί απαραιτήτως όλες τις παρακάτω μεθόδους :α) Συνεχούς 
βραδείας υπερδιήθησης (SCUF),β) Συνεχούς φλεβο-φλεβικής 
Aιμοδιήθησης (CVVH), γ) Συνεχούς φλεβο-φλεβικής Αιμοκάθαρσης 
(CVVHD), δ) Συνεχούς φλεβο-φλεβικής Αιμοδιαδιήθησης (CVVHDF), ε) 
Θεραπεία αιμοδιήθησης υψηλών όγκων (HVHF),στ) Θεραπείες με 
χρήση κιτρικών και ζ) Θεραπείες πλασμαφαίρεσης και 
αιμοπροσρόφησης (ΤΡΕ και HEMOPERFUSION). 

5. Να λειτουργεί και να ελέγχεται από ενσωματωμένο (-ους) 
μικροϋπολογιστή (-ές). 

6. Να δέχεται φίλτρα κατάλληλα για τις προαναφερθείσες θεραπείες, 
όλων των μέχρι σήμερα γνωστών τύπων και εργοστασίων, με ποινή 
απόρριψης. 

7. Να δέχεται απαραιτήτως ένα πλήρες σετ γραμμών με το οποίο να 
μπορεί να εκτελεί όλες τις παραπάνω μεθόδους χωρίς την προσθήκη 
επιπλέον αναλωσίμων. 

8. Να έχει ενσωματωμένη αυτόματη και μεγάλης ακρίβειας αντλία 
χορήγησης αντιπηκτικής αγωγής με ηπαρίνη. 

9. Να έχει τη δυνατότητα αντιπηκτικής αγωγής (με κιτρικά) & 
επανέγχυσης ασβεστίου με μεγάλης ακρίβειας αντλίες και ζυγούς. 

10. Να έχει τη δυνατότητα προετοιμασίας αντιπηξίας με δύο τρόπους 
(ηπαρίνη, κιτρικό) και δυνατότητα αλλαγής τρόπου αντιπηξίας κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας. 

11. Να μην απαιτείται η χρήση διαφορετικών συνθέσεων διαλυμάτων στις 
θεραπείες κιτρικών. 
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12. Να διαθέτει αυτόματες, περισταλτικές αντλίες μεγάλης ακρίβειας. Θα 
εκτιμηθεί η δυνατότητα μεγάλων ρυθμών ροής των αντλιών. 

13. Να δέχεται διαλύματα κατάλληλα για τις προαναφερθείσες θεραπείες, 
όλων των μέχρι σήμερα γνωστών τύπων και εργοστασίων, με ποινή 
απόρριψης. 

14. Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμαντικό σύστημα των διαλυμάτων 
υποκατάστασης. 

15. Να έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης και σύνδεσης στους ζυγούς έως 
και 20lt διαλύματος υποκατάστασης. 

16. Να έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να αλλάζει το είδος και τις 
παραμέτρους θεραπείας κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.  

17. Να είναι εύκολη η τοποθέτηση των γραμμών και το γέμισμα αυτών 
(αυτόματο priming). 

18. Να διαθέτει αυτόματο σύστημα απαστείρωσης των υγρών 
υποκατάστασης. 

19. Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης παραμέτρων της των τελευταίων 
συνεδριών. 

20. Το πάνελ χειρισμού του να είναι ευανάγνωστο. Να διαθέτει έγχρωμη 
οθόνη υψηλής ευκρίνειας. 

21. Για την εύκολη καθοδήγηση του χρήστη, να διαθέτει απαραίτητα 
software στα Ελληνικά.   

22. Να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών και όλους τους 
απαραίτητους αυτοματισμούς και συστήματα ασφαλείας, για την 
προστασία του ασθενούς, είτε από βλάβη, είτε από κακό χειρισμό. 

23. Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη εφεδρική μπαταρία, έτσι ώστε να μη 
χάνει τα δεδομένα θεραπείας και να μην διακόπτεται η θεραπεία 
τουλάχιστον για 5 λεπτά σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού 
ρεύματος. 

24. Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη 
τουλάχιστον. Στην εγγύηση περιλαμβάνεται η αντικατάσταση των 
ανταλλακτικών και η άμεση αντικατάσταση του μηχανήματος σε 
περίπτωση σοβαρής βλάβης. Εντός του χρόνου εγγύησης να 
περιλαμβάνεται η προληπτική συντήρηση, επισκευή και 
αντικατάσταση ανταλλακτικών του μηχανήματος δωρεάν. Nα έχει 
εξασφαλισμένη υποστήριξη σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα για δέκα 
(10) έτη τουλάχιστον. Να διαθέτει  οργανωμένο τμήμα τεχνικής 
υποστήριξης που διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη σωστή 
λειτουργία και εγκατάσταση, καθώς και την επί 24ώρου, ανεξαρτήτως 
εορτών ή αργιών, υποστήριξη των μηχανημάτων. Να παρέχεται 
λεπτομερής εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 
του ιδρύματος ή διευκρίνιση όσον αφορά το χειρισμό και τη 
λειτουργία του μηχανήματος. 
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7. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΦΟΡΗΤΗΣ 
ΟΣΜΩΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ  

ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

1. Το μηχάνημα να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο και 
σύγχρονης τεχνολογίας. Τα χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν να 
τεκμηριώνονται απαραίτητα, με αντίστοιχα prospectus του 
κατασκευαστή, εγκρίσεις και άλλα στοιχεία προς αξιολόγηση. Να 
φέρει σήμανση CE, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα 
Ελληνική Νομοθεσία. 

2. Να λειτουργεί με ρεύμα τάσης 220V/50Hz, με αυτονομία λειτουργίας 
τουλάχιστον δέκα (10) λεπτών, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. 

3. Η λειτουργία του να βασίζεται σε μικροϋπολογιστές (microprocessors) 
και να αυτοελέγχεται πριν την έναρξη της διαδικασίας αιμοκάθαρσης. 

4. Να φέρεται σε τροχήλατη βάση, με δυνατότητα ακινητοποίησης των 
τροχών, να είναι εύκολο στην μεταφορά του και να φέρει αναρτήρες 
φιαλών, συσκευών ορών, φίλτρων και γραμμών 

5. α) Να χρησιμοποιεί φίλτρα αιμοκάθαρσης όλων των εργοστασίων. β) 
Το μηχάνημα θα πρέπει να δέχεται αρτηριοφλεβικές γραμμές που 
διατίθενται από διαφορετικούς προμηθευτές  

6. Να φέρει όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς και συστήματα 
ασφαλείας για την προστασία του ασθενούς είτε από βλάβη, είτε από 
εσφαλμένο χειρισμό. 

7. Να έχει αυτοδιαγνωστικό πρόγραμμα βλαβών ή λαθών για την ταχεία 
επισκευή από τους τεχνικούς. Οι ενδείξεις των παραμέτρων 
λειτουργίας να είναι στην Ελληνική γλώσσα και να απεικονίζονται 
ψηφιακά ή αναλογικά ή σε οθόνη. 

8. Να έχει ενσωματωμένο σύστημα εφαρμογής αιμοκάθαρσης με Μονή 
Βελόνα  τόσο με μία, όσο και με δύο αντλίες. 

9. Να έχει αντλία ακριβούς χορήγησης ηπαρίνης. 

10. Να έχει σύστημα μέτρησης και ελέγχου των ορίων αρτηριακής και 
φλεβικής πίεσης του αίματος και της διαμεμβρανικής πίεσης με τις 
αντίστοιχες ενδείξεις. 

11. Να έχει αυτόματη περιστροφική αντλία αίματος, με δυνατότητα 
ρύθμισης της παροχής κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Η μέγιστη 
δυνατή παροχή αίματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 ml/min. 
Η αντλία θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί και χειροκίνητα, σε 
περίπτωση διακοπής ρεύματος. 
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12. Να έχει ένδειξη της παροχής του αίματος. 

13. Να έχει σύστημα αυτόματης ελεγχόμενης υπερδιήθησης. 

14. Να έχει πρόγραμμα υπερδιήθησης χωρίς δίοδο διαλύματος 
αιμοκάθαρσης (ξηρά κάθαρση). 

15. Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης διαφυγής αίματος 
(blood leak detector) και σύστημα αυτόματης αεροπαγίδας. 

16. Ως προς την παρασκευή του διαλύματος αιμοκάθαρσης, να είναι 
αυτόματο και αυτόνομο. 

17. Να είναι τύπου single pass (μονής διέλευσης του διαλύματος 
αιμοκάθαρσης από το φίλτρο αιμοκάθαρσης). 

18. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της παροχής του τελικού διαλύματος με 
μέγιστο όριο τουλάχιστον 600 ml/min. 

19. Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας του διαλύματος 
αιμοκάθαρσης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. 

20. Να εκτελεί αυτόματη θερμική και χημική αποστείρωση και πλύσιμο με 
νερό 

21. α) Να παρασκευάζει διαλύματα διττανθρακικών και από πυκνό 
διάλυμα και από άνυδρο διττανθρακικό νάτριο σε στερεά μορφή 
(σκόνη), με δυνατότητα μεταβολής/ρύθμισης της 
συγκέντρωσης διττανθρακικών και νατρίου, κατά την διάρκεια της 
συνεδρίας. 

β) Να δέχεται φύσιγγα σκόνης  διττανθρακικών που δεν καλύπτεται 
από εργοστασιακό απόρρητο κατασκευής. 

22. Να διενεργεί τη μέθοδο της Αιμοδιήθησης,  Αιμοδιαδιήθησης, με on-
line παρασκευή διαλυμάτων (υποκατάστασης και αιμοκάθαρσης). Τα 
αναλώσιμα υλικά για την διεξαγωγή των ως άνω μεθόδων θα πρέπει 
να διατίθενται από διαφορετικούς προμηθευτές  

23. Να έχει ενσωματωμένο πρόγραμμα εφαρμογής αιμοκάθαρσης με 
διαχρονικό προγραμματισμό (profiling) αγωγιμότητας (Να+) και 
υπερδιήθησης. 

24. Να έχει τη δυνατότητα εξοικονόμησης χρήσης φυσιολογικού ορού με 
την εκτέλεση της προετοιμασίας εξωσωματικού κυκλώματος 
πλήρωση-έκπλυση φίλτρου και γραμμών (Priming).  

25. Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη 
τουλάχιστον. Στην εγγύηση περιλαμβάνεται η αντικατάσταση των 
ανταλλακτικών και η άμεση αντικατάσταση του μηχανήματος σε 
περίπτωση σοβαρής βλάβης. Εντός του χρόνου εγγύησης να 
περιλαμβάνεται η προληπτική συντήρηση, επισκευή και 
αντικατάσταση ανταλλακτικών του μηχανήματος δωρεάν. Nα έχει 
εξασφαλισμένη υποστήριξη σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα για δέκα 
(10) έτη τουλάχιστον. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΗΤΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ 

1. Να διαθέτει EN ISO για την ποιότητα του διαλύματος κάθαρσης σε 
θεραπείες αιμοκάθαρσης  

2. Να λειτουργεί με ρεύμα τάσης 220V/50Hz  

3. Να μπορεί να εφοδιάσει με επεξεργασμένο νερό 1 μηχάνημα 
αιμοκάθαρσης 

4. Να είναι εργονομικό, μικρού όγκου  και τροχήλατο 

5. Να διαθέτει λεπτομερή αναφορά σφαλμάτων 

6. Να διαθέτει φίλτρο κατακρατήσεων (10μm)  

7. Να έχει εναλλακτικό αποσκληρυντή 

8. Να διαθέτει λυχνία UV 

9. Να διαθέτει φίλτρο ενεργού άνθρακα (5μm) 

10. Να διαθέτει προγραμματισμό αυτόματης έναρξης/παύσης 

11. Να διαθέτει ημιαυτόματη λειτουργία χημικής αποστείρωσης 

12. Να διαθέτει ημιαυτόματη λειτουργία απασβέστωσης  

13. Να παρέχει τεστ αρχικού ελέγχου λειτουργίας όλων των αισθητήρων 
και ενεργοποιητών ασφάλειας 

14. Να επιτελεί ταχεία έκπλυση μεμβράνης  κατά την διάρκεια του 
προγράμματος πλύσης 

15. Να διαθέτει αισθητήρα εσωτερικής διαρροής 

16. Nα έχει εξασφαλισμένη τεχνική υποστήριξη σε ανταλλακτικά για δέκα 
(10) έτη τουλάχιστον. 
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8. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ  

ΦΥΛΛΑΔΙΑ 
1. Οι προσφερόμενες αντλίες θα πρέπει να είναι καινούργιες, 

αμεταχείριστες, κατασκευασμένες σύμφωνα με τις τελευταίες 
τεχνολογικές εξελίξεις και να περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτήματα 
που απαιτούνται για πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους. 
Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται με αναλυτική δήλωση – 
βεβαίωση του προμηθευτή επιβεβαιώνοντας τα παραπάνω. 

2. Να λειτουργούν με διαφορετικές συσκευές έγχυσης ανάλογα με 
το είδος του χορηγούμενου υγρού (έγχυση ορών, 
φωτοευαίσθητων φαρμάκων, μετάγγιση αίματος  και 
παραγώγων, παρεντερική διατροφή) με ενσωματωμένο εξάρτημα 
προστασίας από την ελεύθερη ροή. 

3. Να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

 Ρυθμός έγχυσης : 0,1-1200 ml/hr. 
 Όριο όγκου : 1-9999 ml  
 Ακρίβεια έγχυσης : ± 5% 

4. Να διαθέτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα προγράμματα έγχυσης: 
  Συνεχής έγχυση με απευθείας προγραμματισμό της ροής (ml/hr). 
 Συνεχής έγχυση με απευθείας προγραμματισμό δόσης φαρμάκου 

σε μονάδες: ng, μg, mg, U, mU /min, hr/ kgr. 
 Έγχυση με προοδευτική αύξηση και μείωση της ροής. Να 

αναφερθεί αναλυτικά. 
 Έγχυση με προγραμματισμό διαδοχικών βημάτων. Να αναφερθεί 

αναλυτικά. 
 Δευτερεύουσα έγχυση με τουλάχιστον δύο (2) τρόπους. 
 Χορήγηση με χρήση βιβλιοθήκης φαρμάκων.  
 Λειτουργία χορήγησης Bolus με τουλάχιστον δύο (2) τρόπους. Ο 

πρώτος τρόπος να είναι με προγραμματισμό (να αναφερθεί 
αναλυτικά), και ο δεύτερος και πιο άμεσος τρόπος να είναι με τη 
χρήση ενός μόνον πλήκτρου. 

 Να διαθέτουν λειτουργία διατήρησης του αγγείου ανοικτού 
(KVO), ρυθμιζόμενο και με δυνατότητα αναστολής της 
λειτουργίας αυτής. 

5. Να διαθέτουν εξελιγμένο σύστημα ελέγχου της πίεσης έγχυσης με 
δυνατότητα ειδοποίησης αποσύνδεσης του συστήματος έγχυσης 
και ένδειξη αύξησης ή μείωσης της πίεσης στην γραμμή έγχυσης. 
Το όριο της πίεσης συναγερμού απόφραξης της γραμμής να 
ρυθμίζεται από 250 – 750 mm Hg  σε πολλαπλά βήματα 
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(τουλάχιστον 9).  

6. Να διαθέτουν σύστημα ασφάλειας για αποφυγή της ελεύθερης 
ροής (Να περιγραφεί). 

7. Να διαθέτει οθόνη στην οποία να εμφανίζονται ευανάγνωστα τα 
μηνύματα στην Ελληνική γλώσσα  και ο ρυθμός έγχυσης. 

8.  Η εξωτερική επιφάνεια του υλικού της αντλίας να είναι και λεία 
και τέτοια ώστε να μπορεί να καθαρίζεται εύκολα. 

9.  Κάθε φορά που τίθεται σε λειτουργία η συσκευή να λαμβάνει 
χώρα διαγνωστικό τεστ ελέγχου της λειτουργίας της. Επίσης η 
λειτουργία τους να ελέγχεται συνεχώς, καθ όλη τη διάρκεια της 
λειτουργίας της, από σύστημα ελέγχου και εντοπισμού 
προβλημάτων. Σε κάθε πρόβλημα που θα διαπιστώνεται να 
ενεργοποιείται οπτικός και ηχητικός συναγερμός ή 
προειδοποίηση. Να υπάρχει επιλεκτική αποσιώπηση ηχητικών 
συναγερμών. Στους τύπους συναγερμού αυτά θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον: 

 Εσφαλμένη τοποθέτηση του σετ έγχυσης. 
 Αέρας στη γραμμή έγχυσης 
 Θύρα ανοικτή. 
 Προσυναγερμός τέλους έγχυσης. 
 Φραγή της ροής. 
 Χαμηλή και άδεια μπαταρία  
 Ειδοποίηση προληπτικής συντήρησης 

 

10. Να λειτουργούν με ρεύμα δικτύου πόλης 220 V/50 Hz. 

11.  Να φέρουν επαναφορτιζόμενη μπαταρία, με αυτονομία 
τουλάχιστον 8 ωρών σε ρυθμό έγχυσης 125ml/hr, κατά αναλογία. 

12.  Να διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα μεταφοράς και  
ανάρτησης σε στατώ ορών και οριζόντια ράγα. 

13. Να υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής και τοποθέτησης τους με 
ασφάλεια σε στατώ (rack) τουλάχιστον 5 θέσεων, το οποίο θα 
τροφοδοτείται από μία παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και θα δίνει 
τη δυνατότητα ανεξάρτητης προσθήκης ή αφαίρεσης της κάθε 
αντλίας. 

14. Να είναι μικρού βάρους (λιγότερο από 2,5 kg). 

15.  Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δυο έτη και η εταιρεία 
να παρέχει δωρεάν προληπτική συντήρηση τουλάχιστον μία (1) 
φορά το χρόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς στο χώρο του 
νοσοκομείου. 

16. Δυνατότητα ανταλλακτικών και σέρβις για επτά  (7) έτη. 

17. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές 
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προδιαγραφές ασφάλειας και να διαθέτει πιστοποιητικά CE και 
ISO κατασκευαστή. Εφόσον διατίθεται από αντιπρόσωπο αυτός 
να συμμορφώνεται με την ΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 ΦΕΚ 
32/Β/16.1.2004 (Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής 
πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και να έχει 
πιστοποίηση ISO. Επίσης ο προσφέρων θα πρέπει να είναι 
ενταγμένος σε Πρόγραμμα Εναλλακτικής Διαχείρισης βάσει το 
Π.Δ.117/2004 και αυτό να αποδεικνύεται με το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό που θα πρέπει να συνοδεύει την προσφορά. 

18. Να συνταχθεί πλήρες φύλλο συμμόρφωσης για τα ανωτέρω με 
παραπομπές σε φυλλάδια και εγχειρίδια του κατασκευαστικού 
οίκου. Στο φύλλο συμμόρφωσης να γίνεται λεπτομερής αναφορά 
συμμόρφωσης της προσφοράς (σημείο προς σημείο) στις 
παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. Επιπλέον να γίνονται 
αναφορές στα prospectus, τις οδηγίες χρήσεως και τις οδηγίες 
συντηρήσεως προς τεκμηρίωση (με αναφορά σε σελίδες). Η μη 
τήρηση του παραπάνω όρου θα οδηγήσει σε αποκλεισμό της 
προσφοράς. 

19. H επίδειξη των προσφερομένων αντλιών στο χώρο εγκατάστασης 
τους, πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, και εφόσον 
αυτό ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών 
είναι όρος απαράβατος. 
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9. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 12ΚΑΝΑΛΟΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 12ΚΑΝΑΛΟΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ  

ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

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: 
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 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 Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν λόγω 
πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα 
αντίγραφα 
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10. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ  

ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

1. Το μηχάνημα να είναι αμεταχείριστο νέας τεχνολογίας, (των 
τελευταίων τριών ετών) εύκολο και απλό στη χρήση του, μικρού 
όγκου, και βάρος (να αναφερθεί), να είναι τροχήλατο 
(τουλάχιστον με τέσσερις τροχούς) και να φέρει καλάθι για την 
τοποθέτηση των παρελκομένων. 

2. Τα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν 
απαραίτητα στην τεχνική περιγραφή και στο φύλο συμμόρφωσης 
θα πρέπει να τεκμηριωθούν με τα αντίστοιχα φυλλάδια της 
εταιρίας και σε αντίθετη περίπτωση με ποινή απόρριψης της 
προσφοράς ώστε να είναι δυνατόν να αξιολογηθούν . 

3. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220 Βολτ 50 Χερτς μέσο 
εύκαμπτου τριπολικού καλωδίου συνδεδεμένου απευθείας με 
ρευματολήπτη τύπου ΄΄ΣΟΥΚΟ΄΄ και δυνατότητα λειτουργίας και 
με ενσωματωμένο επαναφορτιζόμενο συσσωρευτή, και αυτόματο 
σύστημα φόρτισης. 

4. Να λειτουργεί κατ΄ επιθυμία του χειριστή είτε σε τάση δικτύου 
220 Βολτ 50 Χερτς, είτε με την χρήση αποκλειστικά του 
επαναφορτιζόμενου συσσωρευτή. 

5. Να διαθέτει ένδειξη κατάστασης του συσσωρευτή και ένδειξη 
φόρτισης. 

6. Να διαθέτει αυτονομία λειτουργίας για 40 τουλάχιστον πλήρης 
μετρήσεις πίεσης.  

7.  Να μετρά αναίμακτα την συστολική διαστολική και μέση πίεση 
και τον καρδιακό ρυθμό.   Οι μετρήσεις τυχόν άλλων παραμέτρων 
που θα αναφερθούν θα αξιολογηθούν ανάλογα . 

8. Να είναι κατάλληλο για νεογνά , βρέφη , παιδιά και ενήλικες με 
την ανάλογη σειρά περιβραχιόνιων. 

9. Η διάρκεια της μέτρησης να είναι όσο το δυνατό μικρότερη (Να 
αναφερθεί για να αξιολογηθεί). 

10. Να φέρει οπτικοακουστικό σήμα συναγερμού σε κάθε παράμετρο 
με δυνατότητα ρύθμισης των ορίων  (δυνατότητα αυτόματης 
τοποθέτησης των κανονικών ορίων θα αξιολογηθεί ανάλογα). 

11. Να απεικονίζει ταυτόχρονα και με ψηφιακές φωτεινές ενδείξεις, 
τη συστολική τη διαστολική και τη μέση πίεση καθώς επίσης και 
τον καρδιορυθμό (σφύξεις). 

12. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή και 
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καταγραφικό. 

13. Να φέρει μνήμη για την αποθήκευση προηγουμένων μετρήσεων 
και δυνατότητα αποστολής αποτελεσμάτων σε καταγραφικό . 

14.  Να υπάρχει κύκλωμα αυτοδιάγνωσης βλαβών με την ανάλογη 
ένδειξη βλάβης . 

 Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να φέρει σήμανση CE 
σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την ΚΥΑ ΔΥ7/2480/94, 
(ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 και ΦΕΚ 757/Β/10-10-
94). 

 Για το λόγο αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν 
συνημμένα έγκυρα πιστοποιητικά κοινοποιημένου οργανισμού ή 
αρμόδιας αρχής ή και πρότυπα φυλλάδια εταιριών από τα οποία 
να προκύπτει ότι τα προσφερόμενα είδη και τα υποσυστήματα 
τους φέρουν την εν λόγο σήμανση και καταλληλότητα.  

 Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους ως και 
πρωτότυπη επιστολή διασφάλισης του κατασκευαστικού οίκου 
για την παροχή ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον έτη. 

  Να παραδοθούν ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του μηχανήματος 
καθώς και οδηγίες χειρισμού και τεχνικά φυλλάδια στα  
ΕΛΛΗΝΙΚΑ. 

 Στην προσφορά να αναγραφεί οπωσδήποτε η εκπαίδευση του 
προσωπικού στον τρόπο χειρισμού που θα γίνει στο Ίδρυμα μας.     

 Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει τεχνική υποστήριξη (κατά 
προτίμηση στη βόρειο Ελλάδα). 
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11. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ  

ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

 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 4 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 

 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 
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 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 
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12. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ  

ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

1. Το τροχήλατο να είναι καινούργιο αμεταχείριστο ανθεκτικό 
μεταλλικής κατασκευής. 

2. Να φέρει συρτάρια βάθους 10 εκ περίπου με εσωτερικά 
διαχωριστικά και ένα συρτάρι βάθους 25 εκ περίπου . τα 
συρτάρια να είναι συρόμενα και να ανοίγουν με ασφάλεια . 

3. Να φέρει 4 αντιστατικούς τροχούς διαμέτρου περίπου 120 mm.οι 
δύο εκ των οποίων να έχουν φρένο. 

4. Να έχει λείες μη πορώδεις επιφάνειες εργασίας ανθεκτικές στον 
καθαρισμό με απολυμαντικά. 

5. Να φέρει χειρολαβή στο πλαϊνό μέρος για την εύκολη μετακίνησή 
του . 

6. Να διαθέτει με σανίδα μαλάξεων τοποθετημένη σε υποδοχή του 
τροχήλατου και στατώ ορών.  

7. Οι διαστάσεις του τροχήλατου να είναι περίπου : 700π Χ 500β Χ 
1200υ mm. 

8. 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 αντί-
γραφα 
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13. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ  

ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

1. Να είναι compact κατασκευής, ανθεκτική, τελευταίας τεχνολογίας, 
σχεδιασμένη έτσι ώστε να μην επιτρέπει την δημιουργία εστιών 
μόλυνσης με δυνατότητα εύκολου καθαρισμού και απολύμανσης. 

2. Να είναι τροχήλατη με 4 αντιστατικούς τροχούς από τους οποίους οι δύο 
να έχουν φρένο. 

3. Να είναι ισχυρής αναρρόφησης, 50 l/min περίπου με δυνατότητα κεν
έως -0,9 Bar, 675 mmHg, με διακόπτη ρύθμισης της έντασης 
αναρρόφησης. 

4. Να δέχεται φιάλες έως και 5 λίτρων με αρίθμηση, άθραυστες με 
δυνατότητα αποστείρωσης και με ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας 
υπερπλήρωσης (φλοτέρ) στο καπάκι, καθώς και φιάλες μιας χρήσεως. 

5. Να συνοδεύεται από φίλτρο βακτηριδίων - μικροοργανισμών το οποίο 
να διογκώνεται εάν τυχόν περάσουν υγρά από την φιάλη έτσι ώστε να 
αποκλείει εντελώς την είσοδο υγρών στην αντλία. 

6. Να διαθέτει αντλία χωρίς την ανάγκη αλλαγής λαδιών. Η αναρρόφηση 
να είναι εντελώς αθόρυβη και να λειτουργεί με δύο (2) πιστόνια. 

7. Nα έχει δυνατότητα παρατεταμένης λειτουργίας χωρίς υπερθερμάνσεις 
και χωρίς να επηρεάζει με παράσιτα τη λειτουργία του λοιπού ιατρικού 
εξοπλισμού. 

8. Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) χρόνια. Να πληροί τα 
διεθνή Standards ασφαλείας και να φέρει σήμανση                                    
CE-Mark. 
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14. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΕΝΟΥ 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΕΝΟΥ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ  

ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

H αναρρόφηση να είναι μεταλλικής, ανοξείδωτης κατασκευής 
και να αποτελείται: 

1. Από περιστρεφόμενο ρυθμιστή ύψους κενού (μανόμετρο) 
συνοδευόμενο από φιάλη υπερχείλισης και βαλβίδα 
ασφαλείας. Το μανόμετρο να έχει δυνατότητα να αποσπάται 
από το κυρίως σώμα για άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση 
βλάβης ή ελέγχου. 

2. Να έχει ενσωματωμένο διακόπτη on-off και περιστροφικό 
διακόπτη συνεχούς ρύθμισης κενού από 0 έως -0,8 bar. 

3. Η ικανότητα αναρρόφησης  στο  μέγιστο  κενό  να  είναι  της  
τάξης  των 50 l/min περίπου. 

4. Η αναρρόφηση να συνδέεται απ’ ευθείας στη λήψη κενού 
με απλή περιστροφική κίνηση. 

5. Οι σωληνώσεις σύνδεσης ρυθμιστή φιάλης και φιάλης 
ασθενούς να είναι από σιλικόνη. Όλα τα τμήματα του σετ 
αναρρόφησης να αποσυνδέονται εύκολα, για να μπορούν να 
αποστειρωθούν σε κλίβανο ατμού σε θερμοκρασία 134οC για 
10 λεπτά. 

6. Να μπορεί να συνδεθεί με φιάλες εκκριμάτων πολλαπλών ή 
μιας χρήσεως και διαφορετικής χωρητικότητας από ένα (1) 
έως πέντε (5) λίτρα. 

7. Η αναρρόφηση να καλύπτεται από εγγύηση ποιότητας του 
μετάλλου δέκα 

(10) ετών και εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών. 

8. Να κατατεθούν πρωτότυπα προσπέκτους του οίκου κατασκευής. 

9. Να πληροί τα  διεθνή  Standards ασφαλείας και  να  φέρει  
σήμανση  CE. 
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15. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ  

ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

1. Το τροχήλατο νοσηλείας να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, 
ανθεκτικής κατασκευής . 

2. Να φέρει 2 συρτάρια βάθους 10 εκ. με εσωτερικά διαχωριστικά, 
και ένα συρτάρι βάθους 25 εκ. περίπου.  

3. Να φέρει 4 αντιστατικούς τροχούς δύο εκ των οποίων να έχουν 
φρένο.  

4. Να έχει λείες μη πορώδεις επιφάνειες εργασίες, ανθεκτικές στον 
καθαρισμό με απολυμαντικά  

5. Να φέρει υπερυψωμένο πλαίσιο στήριξης διαφόρων υλικών. 

6. Να διαθέτει υποδοχείς τοποθέτησης πλαστικής σακούλας 
απορριμμάτων, και πλαστικό  container για βελόνες.           

7. Οι διαστάσεις του τροχήλατου να είναι περίπου : 700 Χ 500 Χ 
1000 mm. 

8. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της 
νόμιμης κυκλοφορίας του προς προμήθεια είδους σύμφωνα με 
τις ισχύουσες κοινοτικές οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα ( Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά 
σήμανσης CE, δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής 
στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κτλ ) Άπαντα τα εν λόγω 
πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα 
αντίγραφα.     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – ΤΕΥΔ  

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99222000] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:  

Κων/πολεως 49, Τ.Κ. 54642 Θεσσαλονίκη 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Α. Κωτούλα  

- Τηλέφωνο: 2313 312229 

- Ηλ. ταχυδρομείο: akotoula@ippokratio.gr  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.ippokratio.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV):  προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την 
ανάπτυξη δυο (2) κλινών στη ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου, προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης 162.000 με το ΦΠΑ 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθεια 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
14/2020 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 
και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρηση; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο 
προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι:  
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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) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής 
ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) 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; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύμβασης: 

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 
αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

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

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 





   

   

 
Σελίδα 133 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων 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 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 
και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής 
αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 
υπεργολάβων). το ποσοστό του 30% της  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 
2. δωροδοκία,· 
3. απάτη· 
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες· 
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· 
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι 
τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ; 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου; 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

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

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 
ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσεις  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

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

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  

[..........……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 
με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης; 

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

 

 

[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 
ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 
είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 
ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

[] Ναι [] Όχι 
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πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 
ν. 3310/2005: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την 
Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 
ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 
επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

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

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών 
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
ο εξής : 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

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

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα 
που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι 
ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

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

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με 
τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 
οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίες που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη 
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, 
ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι 
πραγματικές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών 
έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και y -και η αντίστοιχη αξία) 

 

 

 

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

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

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

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

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

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο 
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα 
έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

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

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους 
που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνί
ες 

παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες, 
ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της 
ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 
οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό 
ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για την 
εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που 
διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να [....……] 
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εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης 
της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά 
την εκτέλεση της σύμβασης: 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν 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; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 
του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των 
διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία 
τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……] 
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αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 
το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της 
σύμβασης: 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

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 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

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; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

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

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 συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
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έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται 
από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το 
καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, 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. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος 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 Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον 
εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

 

 

 





   

   

 
Σελίδα 153 

Οδηγίες για την συμπλήρωση του ΤΕΥΔ: 

1. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2. Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
3. Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς.  

4. Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

5. Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

6. Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

7. Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
ατόμων. 

8. Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
9. Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
10. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

11. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

12. 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). 

13. Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
14. 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 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). 
Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της 
Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη 
καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

15. 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)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

 

 

16. 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. 

17. 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)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες 
διατάξεις”. 
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18. Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη 
και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

19. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 
του άρθρου 73 ) 

20. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

21. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

22. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

23. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

24. Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

25. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

26. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές 
διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

27. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

 

28. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

29. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

30. Άρθρο 73 παρ. 5. 

31. Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

32. Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

33. Πρβλ άρθρο 48. 

34. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

35. Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός 
ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
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36. Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

37. Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

38. Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

39. Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

40. Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

41. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 
υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

42. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 
υπερβαίνει τα τρία έτη. 

43. Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

44. Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο 
μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

45. Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της 
από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 
υπηρεσιών. 

46. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, 
τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ 
ανωτέρω.  

47. Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

48. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

49. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

50. Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

51. 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, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ……………………………….. (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 14/2020 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και εγκατάσταση …………………….…………………….» 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(αριθμητικώς) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΕ € ΜΕ ΦΠΑ 
(αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ χωρίς Φ.Π.Α. 
(αριθμητικώς)  

(στην οποία περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση καθώς και 
οι υπέρ τρίτων κρατήσεις για προμήθεια, μεταφορά, 
παράδοση, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε πλήρη 
λειτουργία του εξοπλισμού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στην διακήρυξη καθώς και τις απαιτούμενες 
διαμορφώσεις του χώρου) 

  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, χωρίς ΦΠΑ 

(ολογράφως), Π 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ 24% ΠΟΣΟ ΦΠΑ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (αριθμητικώς)  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (ολογράφως)  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/Ημερομηνία  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 

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 14/2020 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 πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 
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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). 

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 14/2020 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 πέντε (5) 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 ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

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 λειτουργία του ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού της από ………………. σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο την 
………………………………………….  συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό 14/2020 
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 πέντε (5) 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 4 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & 
ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & 
ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI– Σχέδιο Σύμβασης Προμήθειας   

 

 

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

4 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

ΕΡΓΟ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ……………………………………….. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ:    …………………….€ με το ΦΠΑ 
ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  14/2020 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ      …./…./20.. 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

   Θεσσαλονίκη, σήμερα την ………………του μήνα …………….. του έτους ……………, ημέρα της εβδομάδας          
………………………………….οι υπογράφοντες, αφενός μεν το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή κ. Νικόλαο Αντωνάκη και  αφετέρου η 
εταιρεία…………………………………, Α.Φ.Μ…………………………, ΔΟΥ……………………………., τηλ ……………………… 
fax:…………………………………….., email:……………………………………………..  που νόμιμα εκπροσωπείται από τον/την 
…………………………………………………….……………………….. 

      

Έχοντας υπόψη : 

1. Την υπ΄αριθ. Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 2764/16-1-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 65/31-1-2020, τ. ΥΟΔΔ) 
περί διορισμού Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσ/νικης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», αρμοδιότητας 4ης Υ.Π.Ε. 
Μακεδονίας και Θράκης, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 108/τ. ΥΟΔΔ/14-2-2020. 

2. Την υπ. αριθμ. 14/2020 διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για τη διενέργεια «Δημόσιου 
Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την 
ανάπτυξη δυο κλινών ΜΕΘ για την κάλυψη των αναγκών της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων. 

3. Την από …………….. και με αριθμ. Πρωτ. .........../……/…………… προσφορά του αναδόχου, που 
υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης.  
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4. Την υπ. αριθ. ................... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Προμηθευτή.  

5. Τις διατάξεις των Ν. 3329/05, του ΠΔ 80/2016 και του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
μέχρι σήμερα 

 

Άρθρο 1o 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ 

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   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 (…….%). 

    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 
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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 12/2020 και την προσφορά του Προμηθευτή.  

 

Άρθρο 2o 

ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ –ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι και τις ……………………… 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.  

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 
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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 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 ξεκινήσει 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 τη 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 
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και την υποβολή στην Υπηρεσία του αποδεικτικού προσκόμισης θεωρημένου από τον 
υπεύθυνο της Α.Α.   

Παραλαβή δε θα γίνει δεκτή αν τα προσφερόμενα είδη δεν είναι αυτά που προσφέρθηκαν και 
κατακυρώθηκαν.  

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. 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΄εφεση 
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. 

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 
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δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή 
του αναδόχου. 

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. 

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. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα μηχανήματα, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

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. 

 

Άρθρο 3o 

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.  
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Το μηχάνημα κατά συνέπεια περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία και κλινικά πακέτα και χαρακτηρίζεται από 
τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά :  

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Άρθρο 4o 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του συστήματος. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν 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. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
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γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

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

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

 

Άρθρο 5o 

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 6o 

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 
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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 …………………….…… €.  

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.  

 

Άρθρο 7o 

     ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας ο ανάδοχος αναλαμβάνει όλες οι απαιτούμενες 
από τον κατασκευαστή προληπτικές και τακτικές συντηρήσεις καθώς και την 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 Α.Α.. :  

 Την καλή και αποδοτική λειτουργία του μηχανήματος.Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του 
προσφερόμενου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών και αναλωσίμων που 
περιλαμβάνονται στο μηχάνημα ή είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του.  

 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, ενώ και τα ανταλλακτικά θα είναι αμεταχείριστα 
και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο.  

 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.  
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 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).  

 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 αναδόχου.  

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

 

ΑΡΘΡΟ 8o 

     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.   

 

Άρθρο 9o 

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. 
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Άρθρο 10o 

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 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. 

 

Άρθρο 11o 

ΛΥΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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 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. 
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Άρθρο 12o 

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. 

 

Άρθρο 13o 

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 14o 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

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» 

        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
 

 

                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

 

Για τον Ανάδοχο 

 

 

 

 

           (Ονοματεπώνυμο  υπογράφοντος) 
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