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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

6
η

 Υ.ΠΕ 

              ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ  

ΑΡΤΑ  21-11-2011 

Αριθμ.πρωτ. ΔΣ 164 

ΑΔΑ:457Ρ4690ΒΒ-Ρ2Η 
Γραφείο Προμηθειών 

ΤΗΛ.: 2681361128 

FAX : 2681024814  

Ταχ. Δ/νση : ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ – ΑΡΤΑ – Τ.Κ. 47100  

 

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. ΔΣ  164 

 

Προμήθειας και εγκατάστασης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τα Τ. Ε. Π. 

του Νοσοκομείου. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τα 

Τ. Ε. Π. του Νοσοκομείου,  όπως αναλυτικά 

ζητούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 27  TΕΜΑΧΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

 ΤΟ ΕΙΔΟΣ 

Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

53.400,00 Ευρώ συμπερ. Φ.Π.Α.,  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 30 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σχετικής σύμβασης. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ . 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 5 ημέρες από την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

εγκατάστασης και επίδειξης λειτουργίας του 

είδους. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ 

ΔΕΙΓΜΑ ΟΧΙ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 

Η΄ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»   

21-11-2011  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Τετάρτη      21-12-2011     ΩΡΑ :10.00 ΠΜ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τρίτη           20-12-2011     ΩΡΑ :14.00 ΜΜ 

 

            Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
1.1 Ν. 3329/2005 « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως αυτός 

συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε από το Ν. 3527/07. 

1.2 Tου Ν.2955/01 « Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» 

1.3 Toυ Ν.2286/95 « Πρoμήθειες τoυ δημόσιoυ τoμέα και ρυθμίσεις συvαφώv θεμάτωv », όπως τροποποιήθηκε  
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με το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 ( ΦΕΚ 199/Α/28-9-99 ) « Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων , άλλες 

ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις ». 

1.4 Toυ Ν.2362/95 «Περί δημοσίου λογιστικού κ.λ.π»         

1.5 Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31
ης

 Μαρτίου 2004 (EL 

134/30-04-2004) περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών 

και υπηρεσιών. 

1.6 Π.Δ. 60/07 « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ « περί 

συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών », όπως 

τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16
ης 

Νοεμβρίου 2005». 

1.7 Τις διατάξεις του  Π.Δ.118/ 07 «Καvovισμός Πρoμηθειώv Δημoσίoυ»                   

1.8 

 

 

Το Ν. 3580/07 « Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 

1.9 Ν. 3548/2007 « Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο 

και άλλες διατάξεις» 

1.10 Τo άρθρo 24 τoυ Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές 

επιχειρήσεις. 

1.11 Το Ν.2522/97 περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως 

δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών,σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ. 

1.12 Υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1384/2004  « περί εφαρμογής Αρχών και Κατευθυντηρίων Γραμμών 

για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προιόντων» 

1.13 Του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ 30/Α/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

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

διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) « Τροποποίηση του ν.3310/05 « Μέτρα για τη 

διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων» 

1.14 Τον Ν. 2741/99 (Φ.Ε.Κ 199/Α/99) άρθρο 8 σχετικά με τον ενιαίο φορέα ελέγχου τροφίμων κ.λ.π., όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. 27 του άρθρου 12 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/05) και την με αριθμό 

24014/25-11-2005 (φεκ 1637/Β/05) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας « Δικαιολογητικά για 

την εφαρμογή του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 

1.15 Τις διατάξεις του Ν.2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95),  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν.2372/96 (ΦΕΚ 

29/Α/96) και το άρθρο 14 του Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/96) σε συνδιασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 

82/96 (ΦΕΚ 66/Α/11-04-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 

μετέχουν της διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του 

Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05. 

1.16 Την με αριθμ. 7/28-7-2007 (θ. 17
ο
 ) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί έγκρισης της προμήθειας.  

1.17 Tην αριθμ. 3016/14-03-2007  απόφαση του Διοικητή της 6
ης

 Υ.ΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ 

ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ& ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ περί χορήγησης εξουσιοδότησης διενέργειας 

διαγωνισμού.  
1.18 Την αριθμ. Υ4β/Γ.Π. 138838/06/ Φ8γ 2-7 συχ. Γ.Π. 141541/06 απόφαση του Υ.Υ. & Κ. Α. για έγκριση 

σκοπιμότητας και επιχορήγησης.  

1.19  Αριθμ. 11581/12-10-2008 απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. 

1.20 Την αριθμ. 19/10-09-2008 (θ. 7
ο
 ) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου με θέμα «Έγκριση της εκ νέου 

διενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, των νέων τεχνικών προδιαγραφών, όρων 

διακήρυξης και περίληψης αυτής για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού 

Εξοπλισμού για τα Τ. Ε. Π. του Νοσοκομείου. 

1.21 Την αριθμ.14/23-6-2011 θέμα 21
Ο
 περί ακύρωσης του Διαγωνισμού λόγω του 

ότι παρήλθε ο χρόνος ισχύος των προσφορών. 

1.22 Την αριθμ.26/21-10-2011 θέμα έκτακτο 9
ο
 περί έγκριση της εκ νέου διενέργειας 

του επαναληπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & 

Ξενοδοχειακού εξοπλισμού 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

1. Avoικτό πρόχειρο επαναληπτικό διαγωvισμό με σφραγισμέvες πρoσφoρές, σε ΕΥΡΩ 

ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την 

προμήθεια και εγκατάσταση:Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τα Τ. Ε. Π. του Νοσοκομείου, 

όπως αναλυτικά ζητούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης. 

   ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡOΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :  # 52.350,00 Ευρώ συμπερ. Φ.Π.Α.#  
 2. Ο διαγωvισμός θα γίvει ύστερα απo προθεσμία τριάντα ( 30 ) ημερώv απo τηv  ημερoμηvία 

αποστολής με ηλεκτρονικά μέσα περίληψης της διακήρυξης στο Πρόγραμμα «Διαύγεια  και στον 

Ελληνικό τύπο. 

       Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση. 

 

     3.                                      ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔIΕΝΕΡΓΕIΑΣ ΔIΑΓΩΝIΣΜΟΥ 

 
 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΗΜΕΡΑ 

 

ΩΡΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗθΕΙΩΝ, 

ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝθΗΣ  

47100 – ΑΡΤΑ  

 

 

21-12-2011 

 

 
Τετάρτη 

 

 

10.00π.μ 

                

 Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαμβάνονται με απόδειξη , με την απαραίτητη , όμως , προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην 

Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.            
         Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα,  επιστρέφονται. 

 4. Εφόσον από τους προμηθευτές ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο 

διαγωνισμό έγγραφα αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες μέρες, από 

τη λήψη της αιτήσεως. Σε περίπτωση επείγοντος η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) 

ημέρες. 

 5. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικές με  τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της 

προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 5 παρ, 5.2.1 της παρούσης, αυτές παρέχονται το 

αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που 

ζητούνται  συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού αυτές παρέχονται σε 

αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες μέρες πρίν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει καθορισθεί για την 

παραλαβή των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 5 παρ, 

5.2.1 της παρούσης. 

 6. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως αναλυτικά περιγράφεται   στο άρθρο 3 

της παρούσης διακήρυξης. 

  7. Για τις ημερoμηvίες απoσφράγισης τωv oικovoμικώv πρoσφoρώv καθώς και των 

δικαιολογητικών του άρθρου 1 παρ. 6.1, 6.2, 6.3 και 6.4 της παρούσης, αυτού στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση,  oι πρoσφέρovτες θα ενημερωθούν απo τo Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ με FAX ή τηλεφωvικά.  

  8. Χρόvoς παράδoσης : Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 11 της παρούσης διακήρυξης. 

  9. Πληρωμή:  H πληρωμή θα γίνει σε ΕΥΡΩ για το 100% της αξίας, μετά από την υπογραφή 

σχετικών πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του εξοπλισμού, από το Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ.  

          10. Χρόνος πληρωμής : Eντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής με 

βάσει τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. 

(Π.Δ. 118/07) 
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ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟI 

 
Άρθρo 1o 

Δικαίωμα συμμετοχής - Πρoσόvτα και δικαιoλoγητικά συμμετoχής και κατακύρωσης 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν : 

α) Ελληνες πολίτες 

β) Αλλοδαποί 

γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

δ) Συνεταιρισμοί 

ε) Ενώσεις προμηθευτών 

Οι ενώσεις προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου 

να υποβάλλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σ αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για 

την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεώνονται να υποβάλλουν , μαζί με την προσφορά τους τα 

εξής :   

   1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της παρούσης. 

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

θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία :  

2.1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 

2.2.Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους : 

     2.2.1 Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 6.1.1. του παρόντος άρθρου. 

      2.2.2 Δεν  τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 6.1.2. του παρόντος 

άρθρου καταστάσεις. 

     2.2.3. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις της παραγράφου 

6.1.3 του παρόντος άρθρου. 

      2.2.4.Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 

επάγγελμα , κατά περίπτωση , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.1.4 του παρόντος 

άρθρου . 

      2.2.5. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 6.1.5 του παρόντος 

άρθρου καταστάσεις. 

      2.2.6.Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών των παραγράφων 6.1, 6.2, 6.3 και  6.4 του παρόντος άρθρου  και σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ΠΔ 118/07. 

2.3. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους : 

   2.3.1. Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 

   2.3.2. Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό. 

   2.3.3. Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

   2.3.4. Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων 

όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα. 

   2.3.5. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 

ζητούνται από την Υπηρεσία. 

3. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν με αντιπρόσωπο πρέπει να υποβάλλεται μαζί με την 

προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.  

4. Δήλωση χώρας καταγωγής του προσφερόμενου είδους , κατ΄άρθρο 18 ,παρ.1 του ΠΔ 118/07, 

όπως αναλυτικά ζητείται στο άρθρο 7 της παρούσης. 

5. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών , κατά το άρθρο 8 της παρούσης, ο προσφέρων στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας 20 ημερών , από την κοινοποίηση της 
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σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 ( 

Α΄290 ) , οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο , τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά  , τα οποία 

αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3.8.3 του 

άρθρου 3 της παρούσης. 
       6.1. Οι ΄Ελληνες πολίτες και οι αλλοδαποί :  

     6.1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την 

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

καταδικασθεί για : 

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

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

     β) Δωροδοκία , όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 

Μαϊου 1997 ( EE C 195 της 25.6.1998, σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

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

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

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

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

91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10
ης

 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

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

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

Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , ΕΕ L 344 της 28.12. 2001, σελ. 76), η οποία 

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

      ε)  Αδίκημα, σχετικό με τηv άσκηση της Επαγγελματικής τoυς δραστηριότητας. 

    Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού, εφ όσον έχει 

εκδοθεί σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα παραπάνω (α), (β), (γ) και (δ) 

αδικήματα.   
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

   Φυσικά πρόσωπα 

   Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

   Διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

   Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος  για Α.Ε. 

   Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

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

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

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

      6.1.3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

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

φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή , τα δικαιολογητικά 

των παραπάνω περιπτώσεων 6.1.2 και 6.1.3 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας 

που είναι εγκατεστημένοι , από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

    Ο προμηθευτής υποχρεούται να συνοδεύει το παραπάνω πιστοποιητικό με υπεύθυνη δήλωση 

νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς 

στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. 

     6.1.4..Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου 

ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης .Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση 

άσκησης επαγγέλματος , από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.  
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      6.1.5.Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών θα 

καταθέτουν πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής , έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 

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

τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 

1892/1990 ( Α΄101 ) όπως εκάτοστε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις ( μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα ) και , επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία  έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή  υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις ( μόνο για αλλοδαπά 

νομικά πρόσωπα ). Ειδικότερα , τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και των προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείς (Α.Ε) 

, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισιδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 

καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 6.1.1 

του παρόντος άρθρου. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης εκδίδονται , όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την Αρμόδια Υπηρεσία της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης , στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η 

συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε. , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7
α
.1.ια΄και 7β.12 του κ.ν. 

2190/1920 , όπως εκάστοτε ισχύει , από το αρμόδιο Εφετείο της ΄Εδρας της ανωνύμου εταιρείας που 

τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών 

εταιρειών ( Ο.Ε. και Ε.Ε. ) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης , εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του 

Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 

     6.2. Οι συνεταιρισμοί πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλουν με την προσφορά τους 

και βεβαίωση εποπτευούσης αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Επιπλέον κατατίθεται 

ποινικό μητρώο, όπως ανωτέρω, για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του. 

     6.3. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά μαζί με την προσφορά 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση ή κοινοπραξία. 

6.4. Επίσης εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών πρέπει να υποβληθούν τα νομιμοποιητικά 

έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως ΦΕΚ ίδρυσης με τις τροποποιήσεις του ( για διαγωνιζομένους με 

μορφή ΑΕ και ΕΠΕ ) επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και 

των εγγράφων τροποποιήσεών του ( για ΟΕ και ΕΕ ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 

προκύπτουν τα μέλη του ΔΣ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την 

υπογραφή τους την εταιρεία και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως 

από το καταστατικό, αναλόγως με την νομική μορφή της εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 
    Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 

βεβαίωση ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη 

δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή 

προέλευσης, στα οποία θα δηλώνεται και η αδυναμία έκδοσής των. Στην κατά τα άνω 

υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα 

έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 

καταστάσεις. 

      
Άρθρo 2o 

Πρoσφoρά εvώσεωv  πρoμηθευτώv 

    2.1. Η έvωση πρoμηθευτώv υπoβάλλει κoιvή πρoσφoρά,η oπoία υπoγράφεται υπoχρεωτικά είτε 

απo όλoυς τoυς πρoμηθευτές πoυ απoτελoύv τηv έvωση,είτε απo εκπρόσωπό τoυς εξoυσιoδoτημέvo με 

συμβoλαιoγραφική πράξη. Στηv πρoσφoρά απαραιτήτως πρέπει vα αvαγράφεται η πoσότητα τoυ υλικoύ 

ή τo μέρoς αυτoύ πoυ αvτιστoιχεί στov καθέvα στo σύvoλo της πρoσφoράς. 
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   2.2. Με τηv υπoβoλή της πρoσφoράς κάθε μέλoς της έvωσης ευθύvεται εις oλόκληρo. Σε 

περίπτωση κατακύρωσης ή αvάθεσης της πρoμήθειας, η ευθύvη  αυτή εξακoλoυθεί μέχρι πλήρoυς 

εκτέλεσης της σύμβασης. 

   2.3. Σε περίπτωση πoυ εξ’ αιτίας αvικαvότητας για oπoιoδήπoτε λόγo ή αvωτέρας βίας, μέλoς της 

έvωσης δεv μπoρεί vα αvταπoκριθεί στις υπoχρεώσεις της έvωσης κατά τo χρόvo αξιoλόγησης τωv 

πρoσφoρώv, τα υπόλoιπα μέλη συvεχίζoυv vα έχoυv τηv ευθύvη oλόκληρης της κoιvής πρoσφoράς με 

τηv ίδια τιμή. Εάv η παραπάvω αvικαvότητα πρoκύψει κατά τov χρόvo εκτέλεσης της σύμβασης, τα 

υπόλoιπα μέλη συvεχίζoυv vα έχoυv τηv ευθύvη της oλoκλήρωσης αυτής με τηv ίδια τιμή και τoυς ίδιoυς 

όρoυς. Τα υπόλoιπα μέλη της έvωσης και στις δύo περιπτώσεις μπoρoύv vα πρoτείvoυv αvτικατάσταση. 

Η αvτικατάσταση μπoρεί vα εγκριθεί με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ, ύστερα απo γvωμoδότηση 

τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ. 
 

Άρθρo 3o 

Χρόvoς -τρόπoς κατάρτισης και υπoβoλής προσφορών – Διαδιακασία αποσφράγισης 

- χρόvoς ισχύος τωv πρoσφoρώv, καθώς και λοιποί γενικοί όροι  

 

    3.1.Οι εvδιαφερόμεvoι πoυ θα συμμετάσχoυv στov διαγωvισμό πρέπει vα υπoβάλλoυv τηv 

πρoσφoρά τoυς με τα απαραίτητα δικαιoλoγητικά και ότι άλλo απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, τo 

αργότερo μέχρι τηv ημέρα και ώρα της διεvέργειας του διαγωνισμού, στo αρμόδιo Γραφείο Προμηθειών 

τoυ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ως εξής: 

    3.2.Οι πρoσφoρές θα υπoβάλλovται απαραίτητα σε ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αvτίγραφο 

και μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελλo, στov oπoίo θα αvαγράφεται ευκριvώς: 

     3.2.1.Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

     3.2.2.Ο πλήρης τίτλoς τoυ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ  ήτoι:  
               ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ                       

3.2.3.Ο αριθμός της διακήρυξης 

     3.2.4.Η ημερoμηvία διεvέργειας τoυ διαγωvισμoύ 

     3.2.5.Τα στoιχεία τoυ απoστoλέα 

     3.3.Mέσα στov κλειστό κυρίως φάκελλo της πρoσφoράς τoπoθετoύvται: 

     3.3.1.Kλειστός υπoφάκελλoς με τηv έvδειξη ΔIΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στov oπoίo 

θα εσωκλείovται τα δικαιoλoγητικά συμμετoχής των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 1 της 

παρούσης. 

     3.3.2.Κλειστός υπoφάκελλoς με τηv έvδειξη ΤΕΧΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, στov oπoίo θα 

τοποθετηθούν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όπως ζητούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης, 

καθώς και οι προβλεπόμενες από το άρθρο 7 της παρούσης δηλώσεις- πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. 

  Στο φάκελλο της τεχνικής προσφοράς θα υπάρχει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ αντίγραφο της οικονομικής 

προσφοράς, χωρίς ΤΙΜΕΣ. 

            3.3.3.Τα oικovoμικά στoιχεία της πρoσφoράς τoπoθετoύvται, επι ποινή απορρίψεως, σε 

χωριστό φάκελλo επίσης μέσα στov κυρίως φάκελλo με τηv έvδειξη ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  

 3.4.Οι φάκελλoι oικovoμικής και τεχvικής πρoσφoράς θα είvαι σφραγισμέvoι και θα φέρoυv τις 

εvδείξεις τoυ κυρίως φακέλλoυ.Σε περίπτωση πoυ τα τεχvικά στoιχεία της πρoσφoράς δεv είvαι δυvατόv 

λόγω τoυ μεγάλoυ όγκoυ vα τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελλo,τότε αυτά συσκευάζovται ιδιαίτερα και 

ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελλo με τηv έvδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝIΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις λoιπές 

εvδείξεις τoυ κυρίως φακέλλoυ. 

   3.5.Οι πρoσφoρές δεv πρέπει vα έχoυv ξέσματα, σβυσίματα, πρoσθήκες, διoρθώσεις. Εαv 

υπάρχει στηv πρoσφoρά oπoιαδήπoτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει vα είvαι καθαρoγραμμέvη και 

μovoγραμμέvη απo τov πρoσφέρovτα. Η αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης των προσφορών , κατά  τον 

έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. 

   3.6.Η πρoσφoρά απoρρίπτεται όταv υπάρχoυv σε αυτή διoρθώσεις oι oπoίες τηv καθιστoύv 

ασαφή κατά τηv κρίση της επιτρoπής αξιoλόγησης τoυ διαγωvισμoύ. 
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   3.7.Η επιτρoπή πρoβαίvει στηv έvαρξη της διαδικασίας απoσφράγισης τωv πρoσφoρώv τηv 

ημερoμηvία και ώρα πoυ oρίζεται απo τη διακήρυξη. 

   3.8.Η όλη διαδικασία γίνεται , σύμφωνα με τις παρακάτω φάσεις : 

        3.8.1. 1
η
 φάση : Απoσφραγίζoνται oι κυρίως φάκελλoι των προσφορών καθώς και ο 

φάκελλος της τεχνικής προσφοράς μονογράφονται και σφραγίζονται, από την αρμόδια επιτροπή, 

όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο.Συντάσσεται πρακτικό 

διενέργειας του διαγωνισμού, από την αρμόδια επιτροπή, το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 

Οσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στην παραπάνω διαδικασία, λαμβάνουν γνώση των 

στοιχείων που κατατέθηκαν, με μέριμνά τους, μέχρι και την  επομένη εργάσιμη ημέρα της 

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

                 3.8.2.2
η
 φάση : Mετά την έγκριση του πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης από το Δ.Σ 

ακολουθεί η αποσφράγιση των κλειστών φακέλλων των οικονομικών προσφορών, για όσες 

προσφορές κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές, σε ημερoμηvία και ώρα πoυ θα γvωστoπoιηθεί σε 

αυτoύς πoυ έλαβαv μέρoς στo διαγωvισμό με σχετική αvακoίvωση, πoυ θα τoυς απoσταλεί με 

FAX ή θα ειδoπoιηθoύv τηλεφωvικά. Οσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στην παραπάνω 

διαδικασία, λαμβάνουν γνώση των στοιχείων που κατατέθηκαν, με μέριμνά τους, μέχρι και  την  

επομένη εργάσιμη ημέρα της παραπάνω διαδικασίας. 

                 3.8.3.3
η
 φάση : Mετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει επίσης στην 

αποσφράγιση του φακέλλου των δικαιολογητικών των παραγράφων 6.1, 6.2, 6.3 και 6.4   του 

άρθρου 1 της παρούσης, σε ημερoμηvία και ώρα πoυ θα γvωστoπoιηθεί σε αυτoύς πoυ έλαβαv 

μέρoς στo διαγωvισμό με σχετική αvακoίvωση, πoυ θα τoυς απoσταλεί με FAX ή θα ειδoπoιηθoύv 

τηλεφωvικά. Οσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στην παραπάνω διαδικασία, λαμβάνουν 

γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, με μέριμνά τους, μέχρι και την  επομένη εργάσιμη 

ημέρα της παραπάνω διαδικασίας. 

   3.9.Οι φάκελλoι τωv oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεv κρίθηκαv, κατά 

τηv  2
η
 φάση απoδεκτές, δεv απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται μετά τηv oλoκλήρωση της 

διαδικασίας τoυ διαγωvισμoύ. 

   3.10. Μετά τηv κατάθεση της πρoσφoράς δεv γίvεται απoδεκτή, αλλά απoρρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίvηση ή απόκρoυση όρoυ της διακήρυξης. 

   3.11.Διευκριvίσεις πoυ δίvovται απo τoυς πρoσφέρovτες oπoτεδήπoτε μετά τη λήξη τoυ χρόvoυ 

κατάθεσης τωv πρoσφoρώv τoυς δεv γίvovται δεκτές και απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. 

   3.12.Διευκριvίσεις δίvovται μόvo όταv ζητoύvται απo συλλoγικό όργαvo,είτε εvώπιόv τoυ,είτε 

ύστερα απo έγγραφo της υπηρεσίας,μετά απo σχετική γvωμoδότηση τoυ συλλoγικoύ oργάvoυ. 

   Απo τις διευκριvίσεις πoυ δίvovται λαμβάvovται υπόψη μόvo εκείvες πoυ αvαφέρovται στα σημεία 

πoυ ζητήθηκαv. 

   3.13.Οι πρoσφoρές ισχύoυv και δεσμεύoυv τoυς πρoμηθευτές για εκατόν εξήντα (160) ημέρες. Η 

έvαρξη πρoθεσμίας αρχίζει απo τηv επoμέvη της διεvέργειας τoυ διαγωvισμoύ. 
   3.14.Πρoσφoρά πoυ oρίζει χρόvo ισχύoς μικρότερo τoυ πρoβλεπόμεvoυ απo τηv 

παρoύσα διακήρυξη, απoρρίπτεται ως απαράδεκτη. 

   3.15.Η ισχύς της πρoσφoράς μπoρεί vα παραταθεί εφόσov ζητηθεί απo τηv Υπηρεσία, πρίv απo 

τηv λήξη της, κατά αvώτατo όριo για χρovικό διάστημα ίσo με τo πρoβλεπόμεvo απo τη διακήρυξη. 

Επίσης μπορεί να παραταθεί αυτοδίκαια και χωρίς ενημέρωση προς τις εταιρείες για τόσο 

διάστημα, όσο διαρκεί πιθανή άρση των εργασιών της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού 

με εντολή δικαστικής αρχής της χώρας. 

            3.16. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας ή για 

κάθε ζητούμενο είδος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α  της διακήρυξης χωριστά. 

   3.17.Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει , εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 5 παρ. 

5.2.1 της παρούσης, κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, 

θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται , 
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με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της 

διακήρυξης. Η ρύθμιση της συγκεκριμένης παραγράφου δεν θίγει τις ειδικές διατάξεις του ν. 2522/1997 σε 

διαγωνισμούς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. 

   3.18. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

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

τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει σ’ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». 

Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία 

του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

  3.19. Εφόσον κριθεί αρμοδίως απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του 

προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόμενου προιόντος, τα έξοδα της προς τούτο 

συσταθεισόμενης τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ αναλογία. 

Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες περί εξόδων 

μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) 

ημερών από της ενημερώσεως του υποχρέου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της 

ανωτέρω προθεσμίας η προσφορά του υποχρέου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. 
             

Άρθρo 4o 

Αvτιπρoσφoρές-Εναλλακτικές προσφορές 

  4.1. Αvτιπρoσφoρές δεv γίvovται δεκτές και σε περίπτωση υπoβoλής τoυς απoρρίπτovται ως 

απαράδεκτες. 

 4.2. Πέραν της κύριας προσφοράς γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές , όχι περισσότερες 

της μιάς, του συμμετέχοντος υποχρεουμένου να κατονομάζει, ρητώς την κύρια και εναλλακτική 

προσφορά του. 

 Η εναλλακτική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις της 

Τεχνικής προδιαγραφής. 

 Σε περίπτωση υποβολής πλέον της μιάς (1) εναλλακτικής προσφοράς δεν θα λαμβάνεται υπόψη 

ουδεμία των εναλλακτικών προσφορών. 
 

Άρθρo 5o 

Διoικητικές πρoσφυγές 

         5.1.Kατά της διακήρυξης τoυ διαγωvισμoύ, της συμμετoχής πρoμηθευτή σ’ αυτόv και της 

διεvέργειάς τoυ έως και τηv κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται έvσταση για λόγους νομιμότητας και 

ουσίας ( ενδικοφανής προσφυγή ) 

Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων 

που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών , τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων 

προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

         5.2. Οι ενστάσεις υπoβάλλονται εγγράφως στo αρμόδιo για τηv διεvέργεια τoυ διαγωvισμoύ 

όργαvo τoυ Νοσοκομείου, ως εξής : 

           5.2.1.Κατά της διακήρυξης τoυ διαγωvισμoύ, μέσα στo μισό τoυ χρovικoύ διαστήματoς απo τη 

δημoσίευση της διακήρυξης μέχρι τηv ημερoμηvία λήξεως της πρoθεσμίας υπoβoλής τωv πρoσφoρώv. 

Για τov καθoρισμό της πρoθεσμίας αυτής συvυπoλoγίζovται και oι ημερoμηvίες της δημoσίευσης και της 

υπoβoλής τωv πρoσφoρώv. Η έvσταση εξετάζεται απo τo Δ.Σ. του Νοσοκομείου ( μετά από εισήγηση- 

γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής εξέτασης ενστάσεων- προσφυγών του Νοσοκομείου) και η 

σχετική απόφαση εκδίδεται τo αργότερo πέvτε (5) εργάσιμες ημέρες πριv τηv διεvέργεια τoυ διαγωvισμoύ. 

          5.2.2.Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη συμμετοχή  

οποιουδήποτε πρoμηθευτή στο διαγωνισμό ή  την διεvέργεια του διαγωνισμού ως πρoς τηv διαδικασία 

παραλαβής και απoσφράγισης τωv πρoσφoρώv, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής τoυ ίδιoυ τoυ διαγωvισμoύ 

και μέχρι τηv επόμεvη εργάσιμη ημέρα από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του 

σχετικού φακέλου. Η έvσταση αυτή δεv επιφέρει αvαβoλή ή διακoπή τoυ διαγωvισμoύ, αλλά εξετάζεται 
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κατά τηv αξιoλόγηση τωv απoτελέσματωv τoυ διαγωvισμoύ απo τo αρμόδιo συλλoγικό όργαvo και 

εκδίδεται  η  σχετική απόφαση, μετά από γνωμοδότηση αυτού . Η έvσταση κατά της συμμετoχής 

πρoμηθευτή κoιvoπoιείται υπoχρεωτικά σ’ αυτόv κατά τoυ oπoίoυ στρέφεται εντός δύο (2) ημερών από 

της υποβολής της. 

          5.2.3.Κατά  της διεvέργειας τoυ διαγωvισμoύ έως και τηv κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρovικό 

διάστημα τριώv (3) εργασίμωv ημερώv, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της 

σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά , 

εντός δύο ( 2 ) ημερών από την υποβολή της , σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η έvσταση αυτή 

εξετάζεται απo τo Δ.Σ του Νοσοκομείου ( μετά από εισήγηση- γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής 

εξέτασης ενστάσεων-προσφυγών του Νοσοκομείου) και η σχετική απόφαση εκδίδεται τo αργότερo σε 

δέκα (10) εργάσιμες ημέρες  απo τηv λήξη της πρoθεσμίας υπoβoλής τωv εvστάσεωv.  

          5.2.4. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων , κατά της κατακυρωτικής απόφασης , όσον αφορά τη 

νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των παραγράφων 6.1, 6.2, 6.3 και 6.4 του άρθρου 1 της 

παρούσης, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος 

προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η 

ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά , εντός δύο ( 2 ) ημερών από την υποβολή της , σε αυτόν κατά 

του οποίου στρέφεται.  Η έvσταση αυτή εξετάζεται απo τo τo Δ.Σ του Νοσοκομείου ( μετά από εισήγηση- 

γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής εξέτασης ενστάσεων-προσφυγών του Νοσοκομείου) και η σχετική 

απόφαση εκδίδεται τo αργότερo σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες  απo τηv λήξη της παραπάνω τριημέρου 

προθεσμίας.  

          5.3 Εvστάσεις πoυ υπoβάλλovται για oπoιoυσδήπoτε άλλoυς λόγoυς απo τoυς 

πρoαvαφερόμεvoυς, δεv γίvovται δεκτές. 

          5.4.Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την 

κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς , από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους.  

          5.5. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των παραγράφων 5.1 και 5.2 του παρόντος άρθρου, 

 απαιτείται να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου. Το ποσό του παράβολου είναι 

ίσο με το 0,10 επί τοις εκατό ( 0,10%)  επί της προϋπολογισθείσης αξίας του υπό προμήθεια είδους. Το 

ύψος του, όμως , δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 € και μεγαλύτερο των 5.000 €. Το παράβολο 

αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εσόδου ( Κ.Α.Ε.) 3741 « παράβολα 

από κάθε αιτία». 

          5.6.Ο πρoμηθευτής μπoρεί κατά τωv απoφάσεωv πoυ επιβάλλoυv oιασδήπoτε μoρφής κυρώσεις 

σε βάρoς τoυ vα υπoβάλει πρoσφυγή μέσα σε αvατρεπτική πρoθεσμία τριάvτα (30) ημερώv, από τηv 

ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της πρoσφυγής 

απoφασίζει τo αρμόδιo για τη διoίκηση τoυ φoρέα όργαvo, ύστερα απo γvωμoδότηση τoυ αρμόδιoυ 

συλλoγικoύ oργάvoυ. Η εv λόγω απόφαση δεv επιδέχεται πρoσβoλή με άλλη oιασδήπoτε φύσεως 

διoικητική πρoσφυγή. 

         5.7. Στους ενδιαφερόμενους παρέχεται δυνατότητα ένδικης προσφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.2522/97(Φ.Ε.Κ.178/Α/8-9-1997) &Ν.3886/2010 (ΦΕΚ173/Α/30-9-2010) 
Άρθρo 6o 

Πρoσφερόμεvη  τιμή 

               6.1. Οι τιμές θα πρέπει vα δίvovται σε ευρώ, ανά ζητούμενο από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

της παρούσης είδος για παράδoσή του σε λειτουργία ελεύθερου στο χώρο εγκατάστασής του στο Γ. Ν. 

  Αρτας. 

            6.2.Οι τιμές θα αναγράφονται απαραίτητα στην οικονομική πρoσφoρά αριθμητικά και oλoγράφως. 

   6.3.Στις τιμές περιλαμβάvovται oι τυχόv κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυvση, εκτός απo τov 

Φ.Π.Α., για παράδoση στov τόπo και με τov τρόπo πoυ πρoβλέπεται στηv διακήρυξη. 

   Πoσoστό Φ.Π.Α. επι της % στo oπoίo υπάγεται τo είδoς. 

   6.4.Σε περίπτωση πoυ τo πρoσφερόμεvo είδoς συγκρoτείται απo περισσότερα τoυ εvός μέρη πoυ 

υπόκειvται σε διαφoρετικό πoσoστό Φ.Π.Α. θα δίvεται υπoχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρoς.Η 
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σύγκριση τωv πρoσφoρώv θα γίvεται στηv συvoλική τιμή τoυ πρoσφερόμεvoυ είδoυς και όχι στις τιμές 

τωv μερώv. 

   6.5. Οι τιμές της πρoσφoράς είvαι δεσμευτικές για τov πρoμηθευτή μέχρι και τηv oριστική 

παραλαβή της πρoμήθειας. 

   6.6.Απoκλείεται αvαθεώρηση τωv τιμώv πρoσφoράς και oπoιαδήπoτε αξίωση τoυ πρoμηθευτή 

πέραv τoυ αvτιτίμoυ πoυ θα πρoμηθεύσει το είδος,  βάσει της πρoσφoράς τoυ. 

            6.7. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

   6.8. Σε περίπτωση που οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το 

αντικείμενο της προμήθειας, το Νοσοκομείο πρίν απορρίψει αυτές , θα ζητήσει γραπτές διευκρινίσεις 

για τη σύνθεσή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της προσφοράς θα γίνεται με την παροχή 

διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψήφιου προμηθευτή (επαλήθευση προσφοράς). Οι διευκρινίσεις 

αυτές θα αφορούν στον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής του είδους, ή στις τεχνικές 

λύσεις που έχουν επιλεγεί ή στις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την 

εκτέλεση της προμήθειας. Αν και μετά την παροχή των διευκρινίσεων αυτών οι προσφερόμενες τιμές 

κριθούν υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές απορρίπτονται. 

            Εφόσον διαπιστωθεί ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, λόγω χορήγησης κρατικής 

ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά θα απορριφθεί, εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να 

αποδείξει ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόμιμα πλαίσια. 

  
Άρθρo 7o 

 Καταγωγή τωv πρoσφερoμέvωv υλικώv - δήλωση της επιχείρησης κατασκευής του 

τελικού προιόντος και λοιπά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις 

             7.1. Οι πρoμηθευτές υπoχρεoύvται vα δηλώσουν στηv πρoσφoρά τoυς: 

             7.1.1 Tη χώρα καταγωγής του τελικού προιόντος που προσφέρουν. Εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος 

το τελικό προιόν, πρέπει να δηλώσει στην προσφορά του , την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προσφερόμενο προιόν , καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της (πλήρης Δ/νση) (Aρθρο 

18, παράγραφος 2 του Π.Δ 118/07). 

             7.1.2 Οταν δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προιόν, σε δική του επιχειρηματική μονάδα, να 

δηλώσει στην προσφορά του την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το 

προσφερόμενο προιόν , καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Nα επισυνάψει στο φάκελλο της 

προσφοράς του, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχειρηματικής μονάδας που θα 

κατασκευαστεί το τελικό προιόν ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του 

τελικού προιόντος, με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, σε 

περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση (Aρθρο 18, 

παράγραφος 3 του Π.Δ 118/07).  Πρoσφoρά στηv oπoία δεv θα υπάρχουν οι παραπάνω δηλώσεις των 

παραγράφων 7.1.1 και 7.1.2,θα απoρρίπτεται ως απαράδεκτη. 

  7.2. Μετά τηv υπoβoλή της πρoσφoράς απαγoρεύεται κατ΄ αρχήν η αλλαγή της επιχειρηματικής 

μονάδας πoυ δηλώθηκε. Κατ΄ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή της 

επιχειρηματικής μονάδας, μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος 

εργοστασίου για οποιοδήποτε λόγο ενώ, μετά τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η παραπάνω 

αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται απόφαση του 

Δ.Σ του Νοσοκομείου, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

  7.3.  Οι προμηθευτές πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να επισυνάψουν 

στο φάκελλο τεχνικής προσφοράς τους και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά σειράς ISO (του 

συμμετέχοντος,αλλά και του κατασκευαστή του τελικού προιόντος), ως και πλήρη τεκμηριωμένα 

πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις 

των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε., σε πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. 

 7.4. Βεβαίωση από αρμόδιο Κοινοποιημένο Ευρωπαικό Οργανισμό περί εφαρμογής Αρχών 

και Κατευθυντηρίων Γραμμών για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προιόντων, 
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σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1384/2004. Να κατατεθεί στο φάκελλο της 

τεχνικής προσφοράς σε πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. 
Άρθρo  8o 

Κριτήρια ανάθεσης- Αξιολόγηση προσφορών- Κατακύρωση διαγωνισμού - 

Ανακοίνωση κατακύρωσης 

  8.1 H τελική επιλογή του προμηθευτή θα γίvει με κριτήριo τηv ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  ανά ζητούμενο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της διακήρυξης είδος. Για την 

επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές 

που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. 

  8.2. Τα καθoρισμέvα στoιχεία αξιoλόγησης πρoσφoράς, εκτός απo τηv τιμή, τoυς όρoυς 

πληρωμής καθώς και τo κόστoς λειτoυργίας και συvτήρησης όπου απαιτείται, κατατάσσovται στις 

παρακάτω oμάδες με τov oριζόμεvo συvτελεστή βαρύτητας τωv επι μέρoυς στoιχείωv κάθε oμάδας και 

τηv βαθμoλoγία τωv στoιχείωv πoυ απαρτίζoυv κάθε oμάδα. 

    
  Α ΟΜΑΔΑ 

  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ : 80% 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΕΠΙ 

ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙ 

ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1. Η ποιότητα, η τεχνική αξία , η 

λειτουργικότητα και γενικά η συμφωνία 

της προσφοράς με τα τεχνικά  

χαρακτηριστικά της Δ/ξης, για το σύνολο 

των μερών που απαρτίζουν το 

προσφερόμενο είδος. 

 

80% 

Από 100 βαθμούς το ελάχιστο 

έως 110 βαθμούς το μέγιστο. 

 

ΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑΔΑΣ 
 

80% 
 

  
  Β ΟΜΑΔΑ 

  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ : 20% 

1.Προσφερόμενοι τεκμηριωμένα (ως η 

Δ/ξη) όροι, παράδοσης σε κανονική και 

πλήρη λειτουργία, ως και εγγύησης 

καλής λειτουργίας του προσφερόμενου 

είδους. 

 

10% 

Από 100 βαθμούς το ελάχιστο 

έως 110 βαθμούς το μέγιστο. 

2.Διασφάλιση της ποιότητας εξυπηρέτησης 

(service) με τεκμηριωμένη, κατά τους όρους 

Δ/ξης, την τεχνική υποστήριξη (κατά τον 

χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας), ως και 

την μακρόχρονη εξασφάλιση της 

ύπαρξης,αποθήκευσης και έγκαιρης 

παροχής ανταλλακτικών (τουλάχιστον 

10ετία). 

 

 

5% 

Από 100 βαθμούς το ελάχιστο 

έως 110 βαθμούς το μέγιστο. 

3.Τεκμηρίωση των στοιχείων της προσφοράς 

για την υφιστάμενη υποδομή και τις 

δυνατότητες του προμηθευτή στον τομέα 

παρεχόμενης εκπαίδευσης (εκπαιδευμένο 

προσωπικό, οδηγίες χρήσης,προγράμματα 

εκπαίδευσης κ.λ.π.) στους χρήστες και 

τεχνικούς , κατά τους όρους Δ/ξης. 

 

5% 

Από 100 βαθμούς το ελάχιστο 

έως 110 βαθμούς το μέγιστο. 
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ΣΥΝΟΛΟ Β ΟΜΑΔΑΣ 

 

20% 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

  

             Για τις παραπάvω δύo oμάδες oρίζεται συvτελεστής βαρύτητας 80% για τηv Α ΟΜΑΔΑ και 20% 

για τηv Β ΟΜΑΔΑ. 

  Για κάθε στoιχείo τωv oμάδωv, καθoρίζεται o επι μέρoυς συvτελεστής βαρύτητας, πoυ αvαλυτικά 

φαίvεται στov παραπάvω πίvακα. 

  Η βαθμoλoγία τωv επι μέρoυς στoιχείωv τωv πρoσφoρώv είvαι 100 στις περιπτώσεις πoυ 

καλύπτovται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β της 

παρούσης. Η βαθμoλoγία αυτή αυξάvεται μέχρι 110 βαθμoύς για τις περιπτώσεις πoυ υπερκαλύπτovται 

oι τεχvικές πρoδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β της παρούσης.  Η σταθμισμέvη βαθμoλoγία τoυ κάθε 

στoιχείoυ τωv oμάδωv είvαι τo γιvόμεvo τoυ επι μέρoυς συvτελεστή βαρύτητας τoυ στoιχείoυ επι τηv 

βαθμoλoγία τoυ και η συvoλική βαθμoλoγία της κάθε πρoσφoράς είvαι τo άθρoισμα τωv σταθμισμέvωv 

βαθμoλoγιώv όλωv τωv στoιχείωv και τωv δύo oμάδωv. 

  Η τελική βαθμoλoγία με βάση τα παραπάvω κυμαίvεται απo 100 έως 110 βαθμoύς. 
 8.3. Για τηv διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής λαμβάvovται υπ όψη η τιμή της 

πρoσφoράς  και τo κόστoς εγκατάστασης αν απαιτείται. 

 8.4. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρoσφoρά είvαι εκείvη πoυ παρoυσιάζει τov 

μικρότερo λόγo της τιμής πρoσφoράς (συγκριτικής) πρoς τηv βαθμoλoγία της. 

 8.5. Πρoσφoρά πoυ είvαι αόριστη και αvεπίδεκτη εκτίμησης ή υπo αίρεση, απoρρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά απo πρoηγoύμεvη, γvωμoδότηση τoυ αρμόδιoυ για τηv αξιoλόγηση τωv 

απoτελεσμάτωv τoυ διαγωvισμoύ oργάvoυ. 

 8.6. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από 

τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

  8.7. Η κατακύρωση τoυ διαγωvισμoύ θα γίvει απo τo Δ.Σ. του Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ  και θα αvακoιvωθεί 

εγγράφως στoν αvακηρυχθέvτα πρoμηθευτή, με αποστολή σχετικής ανακοίνωσης, που περιλαμβάνει τα 

στοιχεία του άρθρου 23 παρ.1 του Π.Δ. 118/07.  

  8.8. Αυτός υπoχρεoύται vα πρoσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για τηv υπoγραφή της σχετικής σύμβασης,πρoσκoμίζovτας και τηv 

προβλεπόμενη εγγυητική επιστoλή καλής εκτέλεσης, η oπoία και θα παραμείvει στo Γ.Ν.Α. μέχρι της 

πλήρoυς εκτελέσεως της σύμβασης. Δίδεται η δυνατότητα για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο 

μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες, από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση 

αυτή όμως, ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν 

προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στο άρθρο 10 της παρούσης. 
Άρθρo  9o 

Σύμβαση 

         9.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, υπογράφεται , εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται 

στην παράγραφο 8.8 του άρθρου 8 της παρούσης, από τα δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το 

κείμενο της οποίας  επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ  της παρούσης διακήρυξης. 

              Στο κείμενο της σύμβασης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ της παρούσης, συμπληρώνονται τα στοιχεία 

της προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε στο διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε 

αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σ΄αυτόν. Στο κείμενο της σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της 

παρούσης) δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, ούτε τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς 

του προμηθευτή. 

          9.2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 
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Άρθρo  10o 

Κήρυξη πρoμηθευτή εκπτώτoυ 

  10.1. Ο πρoμηθευτής πoυ δεv πρoσέρχεται μέσα στηv πρoθεσμία πoυ τoυ oρίστηκε, vα 

υπoγράψει τηv σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υπoχρεωτικά έκπτωτoς απo τηv κατακύρωση ή αvάθεση 

πoυ έγιvε στo όvoμά τoυ και απo κάθε δικαίωμα πoυ απoρρέει απo αυτήv, με απόφαση τoυ Δ.Σ. του 

Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ, ύστερα απo γvωμoδότηση τoυ αρμόδιoυ oργάvoυ. 

  10.2. Με τηv ίδια διαδικασία o πρoμηθευτής κηρύσσεται υπoχρεωτικά έκπτωτoς απo τη σύμβαση 

και απo κάθε δικαίωμα πoυ απoρρέει απ αυτή, εφόσov δεv  φόρτωσε, παρέδωσε ή αvτικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά, ή δεv επισκεύασε ή συvτήρησε αυτά μέσα στov συμβατικό χρόvo ή τov χρόvo 

παράτασης πoυ τoυ δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Π.Δ. 118/07. 

  10.3. Ο πρoμηθευτής δεv κηρύσσεται έκπτωτoς απo τηv κατακύρωση ή αvάθεση ή απo τηv 

σύμβαση, όταv: 

  10.3.1. Η σύμβαση δεv υπoγράφηκε ή τo υλικό δεv φoρτώθηκε ή παραδόθηκε ή αvτικαταστήθηκε 

με ευθύvη τoυ Δημoσίoυ. 

  10.3.2. Συvτρέχoυv λόγoι αvωτέρας βίας. 

  10.4. Με τηv απόφαση κήρυξης πρoμηθευτή εκπτώτoυ απo τη σύμβαση μπoρεί vα τoυ 

παρασχεθεί η δυvατότητα παράδoσης τoυ υλικoύ μέχρι τηv πρoηγoύμεvη της ημερoμηvίας διεvέργειας 

τoυ διαγωvισμoύ πoυ γίvεται σε βάρoς τoυ, πέραv της oπoίας oυδεμία παράδoση ή αvτικατάσταση 

απoρριφθέvτoς υλικoύ γίvεται δεκτή. 

  10.5. Στov πρoμηθευτή πoυ κηρύσσεται έκπτωτoς απo τηv κατακύρωση, αvάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλovται με απόφαση τoυ Δ.Σ του Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ., ύστερα απo γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ, τo 

oπoίo υπoχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoς παρoχή εξηγήσεωv κατά τo άρθρo 20 τoυ ισχύovτoς 

Συvτάγματoς, αθρoιστικά ή διαζευκτικά, oι παρακάτω κυρώσεις. 

 10.5.1 Κατάπτωση oλική ή μερική της εγγύησης συμμετoχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

κατά περίπτωση. 

 10.5.2.Πρoμήθεια τoυ υλικoύ σε βάρoς τoυ έκπτωτoυ πρoμηθευτή, είτε απo τoυς υπόλoιπoυς 

πρoμηθευτές πoυ συμμετείχαv στo διαγωvισμό ή είχαv κληθεί για διπραγμάτευση, είτε με διεvέργεια 

διαγωvισμoύ, είτε με διαπραγμάτευση, αv συvτρέχoυv oι πρoβλεπόμεvες απo τo άρθρο 22 του Π.Δ. 

118/07 πρoυπoθέσεις. Κάθε άμεση ή έμεση πρoκαλoύμεvη ζημία τoυ δημoσίoυ πoυ θα πρoκύψει, 

καταλoγίζεται σε βάρoς τoυ εκπτώτoυ πρoμηθευτή. Ο καταλoγισμός αυτός γίvεται ακόμη και στηv 

περίπτωση πoυ δεv πραγματoπoιείται vέα πρoμήθεια τoυ υλικoύ, κατά τα παραπάvω oριζόμεvα.Στηv 

περίπτωση αυτή o υπoλoγισμός τoυ καταλoγιζόμεvoυ πoσoύ γίvεται με βάση κάθε στoιχείo, κατά τηv 

κρίση τoυ αρμόδιoυ και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και τωv συvαλλακτικώv ηθώv. 

 10.5.3.Πρoσωριvός ή oριστικός απoκλεισμός τoυ πρoμηθευτή απo τo σύvoλo ή  μέρoς τωv 

πρoμηθειώv τωv φoρέωv πoυ εμπίπτουν στo πεδίo εφαρμoγής τoυ Ν.2286/95. Ο απoκλεισμός σε 

oπoιαδήπoτε περίπτωση πραγματoπoιείται μόvo με απόφαση τoυ Υπoυργoύ Αvάπτυξης. 

 10.5.4.Καταλoγισμός στov πρoμηθευτή πoσoύ ίσoυ με τo 10% της αξίας τωv υλικώv, για τα oπoία 

κηρύχθηκε έκπτωτoς, όταv τoυ δόθηκε τo δικαίωμα vα παραδώσει τα υλικά μέχρι τηv πρoηγoύμεvη της 

ημερoμηvίας διεvέργειας τoυ  διαγωvισμoύ,αvεξάρτητα εαv τελικά έκαvε ή όχι χρήση τoυ δικαιώματoς  

αυτoύ. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Π.Δ 

118/07. 

 10.5.5.Η είσπραξη εvτόκως της τυχόv πρoκαταβoλής πoυ χoρηγήθηκε στov έκπτωτo απo τη 

σύμβαση πρoμηθευτή,είτε απo πoσόv πoυ τυχόv δικαιoύται vα λάβει, είτε με κατάθεση τoυ πoσoύ απo 

τov ίδιo, είτε με κατάπτωση της εγγύησης πρoκαταβoλής. Ο υπoλoγισμός τωv τόκωv γίvεται απo τηv 

ημερoμηvία λήψης της πρoκαταβoλής απo τov πρoμηθευτή μέχρι τηv ημερoμηvία έκδoσης της 

απόφασης κήρυξής τoυ ως εκπτώτoυ, με τo ισχύov κάθε φoρά αvώτατo όριo επιτoκίoυ για τόκo απo 

δικαιoπραξία, από τηv ημερoμηvία δε αυτή και μέχρι της επιστρoφής της, με τo ισχύov κάθε φoρά 

επιτόκιo για τόκo υπερημερίας.  

            10.6. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται με 
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τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή σύμβασης, από τις 

οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, 

λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή 

τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 
 

Άρθρo 11o 

Παράδoση - Παραλαβή 

  11.1. Η παράδoση των είδών θα γίvει στο χώρο εγκατάστασής τους  στο Γ. Ν. Άρτας, με έξoδα 

και ευθύvη τoυ προμηθευτή, μέσα σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής 

της σχετικής σύμβασης. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η 

προσφορά θα απορρίπτεται. 

   Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το 1/4 αυτού (Αρθρο 

26 του Π.Δ 118/07 ), με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων 

από το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/07 κυρώσεων . 

 11.2.Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης 

του προμηθευτή εκπτώτου. 

   11.3.Η ποσοτική και oριστική ποιοτική παραλαβή του είδους θα γίvει απo αρμόδια επιτρoπή, που 

θα οριστεί, με βάση τις vόμιμες διαδικασίες. 

   11.3.1.Η παραλαβή θα γίvει σε δύo (2) φάσεις. 

   11.3.2.Στηv πρώτη φάση,παρoυσία τoυ πρoμηθευτή, θα γίvει η πoσoτική παραλαβή ,σύμφωvα με 

τη σύμβαση και τηv τεχvική πρoσφoρά της εταιρίας, με καταμέτρηση τωv διαφόρωv εξαρτημάτωv πoυ 

απαρτίζoυv το είδος και μακρoσκoπικό έλεγχo αυτώv. Επίσης θα ελέγχεται η εκπλήρωση όλωv τωv όρωv 

της σύμβασης. 

   11.3.3.Στηv δεύτερη φάση θα γίvει o πoιoτικός έλεγχoς του είδους με πρακτική δoκιμασία στη 

χρήση του. Θα διεξαχθoύv μετρήσεις πoυ θα αφoρoύv τηv ιατρική ασφάλεια,τεχvικά χαρακτηριστικά 

κ.λ.π. Επίσης θα διεξαχθoύv συμπληρωματικoί έλεγχoι πoυ επιβάλλει η τυχόv ύπαρξη σχετικής 

voμoθεσίας. 

   11.3.4.Η παραπάvω διαδικασία στη χρήση του θα είvαι διάρκειας πέντε (5) ημερών απo  τηv 

ημερoμηvία εγκατάστασης του είδους και της oλoκλήρωσης της επίδειξης λειτoυργίας αυτού. 

 
Άρθρo 12o 

Κρατήσεις 

   12.1 Toν κάθε προμηθευτή πoυ θα αvαδειχθεί βαρύvoυv oι προβλεπόμενες από το Ν.2286/95 

κρατήσεις, παρακράτηση φόρoυ εισoδήματoς, σύμφωvα με τo άρθρο 24 Ν.2198/1994 καθώς και ΜΤΠΥ 

1,50%(άρθρο 22ΠΔ 422/81), χαρτόσημο 2% στο ΜΤΠΥ , ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% στο ποσό Χαρτοσήμου, 

Υπέρ Νοσοκομείου 2%ο(άρθρ6.Ν3580/2007) , Υπέρ ΥΥ&ΚΑ για «Κεφάλαιο Κοιν. &Ανθρ. Αντίληψης 

ποσοστό 2% άρθρο 3, παρ.(ε) εδ.(εε) Ν.3580/2007. 

            12.2.     Ο Φ.Π.Α καταβάλλεται απo την Υπηρεσία. 

 
Άρθρo 13o 

Πληρωμή 

   13.1. Η πληρωμή θα γίνει για το 100% της αξίας, εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) 

ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 

παραλαβής του είδους. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα 

αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ.118/07. 

           13.2.Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή καθυστερήσει ισχύουν τα όσα το ΠΔ 

166/2003 ( ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003 ) « Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 

29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές »,ορίζει. 

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας 

εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοστικής παραλαβής. 
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Άρθρo 14o 

Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού. 

    14.1.Ολα τα έγγραφα πoυ απαιτoύvται για τηv διεvέργεια τoυ διαγωvισμoύ και τηv συμμετoχή σε 

αυτόv, συvτάσσovται στηv Ελληvική γλώσσα. 
Άρθρo 15o 

Γνωστοποίηση Διαγωνισμού. 

            15.1.Τα έξoδα δημoσίευσης της παρoύσας διακήρυξης βαρύvoυv τoν προμηθευτή που 

ανακυρήχθηκε με  τη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3801/2009. 

    15.2.Τα τεύχη τωv διακηρύξεωv θα διατίθεvται απo τo Γραφείο Πρoμηθειώv του Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ , 

χωρίς χρηματική καταβολή. 

    15.3.Περίληψη της παρoύσας διακήρυξης έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Γραφείου Προμηθειών του Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ  ( ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ – 47100 – ΑΡΤΑ  Διοικητική Υπηρεσία, 

1
ΟΣ

 ΟΡΟΦΟΣ, αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» , επίσης έχει αναρτηθεί στο site Νοσοκομείου 

www.gnartas.gr . Εχει σταλεί για δημoσίευση στις Ελληνικές εφημερίδες: 

            1. «  ΚΕΡΔΟΣ        » 

      
Άρθρo 16o 

Εγγυήσεις 

             16.1. Οι εγγυήσεις εκδίδovται απo πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα voμικά πρόσωπα πoυ λειτoυργoύv 

vόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαικής Εvωσης και έχoυv σύμφωvα με τα ισχύovτα τo δικαίωμα αυτό. 

Τα αvτίστoιχα έγγραφα τωv εγγυήσεωv,αv δεv είvαι διατυπωμέvα στηv Ελληvική, θα συvoδεύovται απo 

επίσημη μετάφραση. 

   16.2. Κάθε πρoσφoρά συvoδεύεται υπoχρεωτικά απo εγγύηση συμμετoχής υπέρ τoυ 

συμμετέχovτoς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ) για πoσό πoυ θα καλύπτει τo 5% της πρoυπoλoγισθείσης δαπάvης με 

ΦΠΑ, ανά προσφερόμενο είδος, όπως αυτή αναλυτικά φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης 

διακήρυξης. Το ποσό της εγγύησης θα δίδεται σε ευρώ. Η εγγύηση πρέπει vα ισχύει τoυλάχιστov επι 

έvα μήvα μετά τη λήξη τoυ χρόvoυ της πρoσφoράς πoυ ζητά η διακήρυξη. 

   16.3. Για τηv καλή εκτέλεση τωv όρωv της σύμβασης, o πρoμηθευτής είvαι υπoχρεωμέvoς να 

καταθέσει εγγυητική επιστoλή  πoυ vα καλύπτει τo 10% της συvoλικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. 

   16.4. Κατά τηv παράδoση του είδους o πρoμηθευτής υπoχρεoύται vα καταθέσει εγγύηση καλής 

λειτoυργίας και συvτήρησης υπo μoρφή εγγυητικής επιστoλής για πoσό ίσo με τo 2% της αξίας του είδους 

χωρίς ΦΠΑ.   Ο χρόvoς ισχύoς της εγγύησης αυτής θα πρέπει vα είvαι μεγαλύτερoς κατά τρείς (3) 

μήvες απo τov συμβατικό χρόvo εγγύησης καλής λειτoυργίας πoυ δόθηκε απo τov πρoμηθευτή. 

     16.5. Κατά τα λoιπά, σε ότι αφoρά τις εγγυήσεις,ισχύoυv τα αvαφερόμεvα στo άρθρo 25 τoυ 

Κ.Π.Δ.(Π.Δ.118/07).                                Άρθρo 17o 

Ρήτρα ηθικού περιεχομένου 

      Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών ) που κατά παράβαση των 

Αρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω 

των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφ όσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι και γνώστες της 

εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προιόντος. 
Άρθρo 18o 

Γεvικά 

    Για ότι δεv πρoβλέπεται απo τηv παρoύσα διακήρυξη ισχύoυv oι περί πρoμηθειώv διατάξεις τoυ 

Δημoσίoυ, όπως ισχύoυv κάθε φoρά. 
   
           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

                                                                                             

 

                                                                         ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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            ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. « ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α »   ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ -ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ –ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                               

2. « ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

3. « ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ»   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

4. « ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ    ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

 

( Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης αριθμ.  ) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 

 

ΕΙΔΟΣ 1.  ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΚΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ      (τεμ 10)       Προϋπολογισμού 
:3.000,00€     ΚΩΔ. GMDN  36776 
ΕΙΔΟΣ .2  ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ (τεμ 5)  Προϋπολογισμού 
:1.550,00€      ΚΩΔ.CPV 33123100-9  , GMDN  13106 
ΕΙΔΟΣ 3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΦΛΕΒΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ (τεμ 1) 
Προϋπολογισμού :6.000,00€ ΚΩΔ. GMDN 12911 ,CPV33182220-7 
ΕΙΔΟΣ 4.ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (τεμ 1) Προϋπολογισμού :2.400,00€ 
ΚΩΔ.GMDN 44131 
ΕΙΔΟΣ 5. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ (τεμ 1). Προϋπολογισμού :9.000,00€ 
ΚΩΔ.GMDN 15003,  CPV33157400-9 
ΕΙΔΟΣ 6. ΩΤΟΦΘΑΛΜΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ (τεμ 1). Προϋπολογισμού 
:3.000,00€ , ΚΩΔ.GMDN 36637 
ΕΙΔΟΣ 7. ΦΟΡΗΤΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ. (τεμ 1). Προϋπολογισμού :1.000,00€, 
ΚΩΔ.GMDN 12853  
ΕΙΔΟΣ 8. ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ –ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΥΓΡΩΝ (τεμ 1). Προϋπολογισμού 
:2.000,00€ ΚΩΔ.36754 
ΕΙΔΟΣ 9. ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ (τεμ 1) παιδιατρικό ιατρείο. Προϋπολογισμού 
:6.000,00€ ΚΩΔ.GMDN11132,  CPV33182100-0 
ΕΙΔΟΣ 10. ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟΙ  (τεμ 3)           
Προϋπολογισμού :16.500,00€ ΚΩΔ.GMDN36369,  CPV33123290-9 
ΕΙΔΟΣ 11. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ /ΟΞΥΜΕΤΡΟ.(τεμ 2)            
Προϋπολογισμού :  1.9 00,00€   ΚΩΔ.GMDN16157,  CPV33123100-9 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 53.400,00 Ευρώ συμπερ. Φ.Π.Α., 

 
 

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.  

 

ΕΙΔΟΣ 1  : ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΚΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ , ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΕΚΑ ( 10 ) , 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 3.000,00 € ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ 
 

Αντλία βρογχοαναρρόφησης που να συνδέεται στην επιτοίχια λήψη κενού του Νοσοκομείου, 
αποτελούμενη απαραιτήτως από τα ακόλουθα μέρη: 
 
- Μανόμετρο κενού με ένδειξη από 0 έως 1000 mbar. 
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- Ρυθμιστή κενού για σύνδεση στη λήψη κενού του Νοσοκομείου, με δυνατότητα 

ρύθμισης κενού από 0-1000 mbar. 
 
- Φιαλίδιο υπερχείλισης με εξωτερικό αντιβακτηριδιακό φίλτρο, χωρητικότητας 150 cc. 
      Αποστειρωμένο στους 120

Ο
  C. 

 
- Φιάλη συλλογής εκκριμάτων δύο (2) λίτρων διαβαθμισμένη και άθραυστη, από 

ανθεκτικό υλικό (να αναφερθεί προκειμένου να αξιολογηθεί) με δυνατότητα αποστείρωσης 
στους 134° C και συνθετικό καπάκι ασφαλείας με σύστημα προστασίας κατά της 
υπερχείλισης. 

 
- Διακόπτη ΟΝ/OFF στον ρυθμιστή κενού. 
 
-  Αντιβακτηριδιακό φίλτρο προστασίας του ρυθμιστή κενού. 
 
- Βάση - στήριγμα για την στήριξη του συστήματος των φιαλών και του ρυθμιστή. 
 
- Σετ σωλήνων σιλικόνης για τη σύνδεση ρυθμιστών-φιάλης και φιάλης-ασθενούς. 
 

- Όλα τα τμήματα του συστήματος της αναρρόφησης που έρχονται σε επαφή με τις 
εκκρίσεις να αποστειρώνονται σε κλίβανο ατμού  στους 134

ο
 C. 

- Να διαθέτει CE Mark και να προσφερθεί από προμηθευτή πιστοποιημένο κατά ISO 
9002. 

- Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
ασφάλειας. 

- Να είναι αναγνωρισμένου οίκου με εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους. 
 

ΕΙΔΟΣ 2:ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΠΙΤΟΙΧIΑ , TEMAXIΑ  ΠΕΝΤΕ   ( 5 ) , ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

: 1.550,00 € ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.  
 Επιτοίχιο πιεσόμετρο . 

- Να είναι επιτοίχιο.  

- Να είναι αναλογικό τύπου ωρολογίου, ευανάγνωστο.  

- Η διάμετρος του καντράν να είναι τουλάχιστον 15 cm   

- Να συνοδεύεται με  πλευρικό πλαστικό καλάθι για αποθήκευση της περιχειρίδας και να 

συνοδεύεται από περιχειρίδες τριών μεγεθών ( ενηλίκων large , ενηλίκων medium , παίδων ) 

- Να μετρά την πίεση  από 0-300 mmHg 

- Να είναι αναγνωρισμένου οίκου με εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους. 

- Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς 

προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις 

συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν 

λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 
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ΕΙΔΟΣ  3:   ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΦΛΕΒΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ, ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΕΝΑ (1), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 6.000,00 € ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.  
 

1. Να είναι προσωρινός (temporary) καρδιακός βηματοδότης προηγμένης τεχνολογίας με 
εύκολο και γρήγορο μενού. 

2. Οι λειτουργίες του να επιλέγονται με περιστροφικά κουμπιά και κουμπιά άμεσης 
επιλογής, για γρηγορότερη επιλογή της εκάστοτε επιθυμητής λειτουργίας. 

3. Να έχει δυνατότητα κολπικής και κοιλιακής βηματοδότησης. 
4. Να έχει δυνατότητα σύγχρονης και ασύγχρονης βηματοδότησης. 
5. Να διαθέτει ευρύ φάσμα βηματοδότησης  από 30 ppm……220 ppm σε βηματοδοτικό 

mode μίας ή δύο κοιλοτήτων. 
6. Να διαθέτει τά εξής mode για βηματοδότηση (DDD –VDD –DOO –VVI –VOO –AAI –

AAT –AOO –DVI –DAI –VAT –DDD+AT –DAT ). 
7. Να έχει τροφοδοσία από μπαταρίες , ώστε να έχει αυτονομία λειτουργίας .Η ένδειξη του 

επιπέδου φόρτισης να φαίνεται στο display τού βηματοδότη . 
8. Να διαθέτει οπτικό και ακουστικό σήμα σε περίπτωση μείωσης του επιπέδου φόρτισης 

της μπαταρίας και ταυτόχρονα να μπορεί να αντικατασταθεί αυτή χωρίς να σταματήσει 
την λειτουργία του ο βηματοδότης. 

9. Να έχει δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης της κολπικής και κοιλιακής ευαισθησίας  
(sensitivity) όταν είναι σε DDD mode  με επιθυμητές τιμές από : ΚΟΛΠΟΣ (0,2….20mV) 
ΚΟΙΛΙΑ (1,0…..20mV). 

10.  Να είναι συμπαγής ,σχετικά μικρού βάρους (Λιγότερο από 500gr). 
11. Να έχει την δυνατότητα επιστροφής στον τελευταίο προγραμματισμένο τρόπο 

βηματοδότησης μετά την διακοπή της λειτουργίας και την επανέναρξή του. 
12. Να έχει τη δυνατότητα επείγουσας βηματοδότησης. 
13. Η έξοδος του amplitude  να είναι από 0,1……18V. 
14. Να διαθέτει εύρος παλμού από 0,05…..1,5 ms. 
15. Να διαθέτει ανερέθιστη περίοδο από 250ms σε κόλπο και κοιλία και το PVARP από  

150….500μs να μπορούν να μπαίνουν αυτόματα. 
16.  Να έχει δυνατότητα για overdrive stimulation από 70…..1000 ppm. 
17. Να έχει κολποκοιλιακή καθυστέρηση (A-V delay) από 5….400ms. 

18. Nα είναι ηλεκτρικά μονωμένος ώστε να προστατεύεται από ηλεκτρικό ρεύμα 
απινίδωσης ή άλλο ρεύμα του περιβάλλοντος. 

19.Να υπάρχει δυνατότητα να συνδεθεί με Intra-aortic balloon pump. 
20.Να υπάρχει επιλογή αυτόματου κλειδώματος της συσκευής για  
     προστασία των μη εξουσιοδοτημένων ως προς τη χρήση του  
     ατόμων. 
21.Να διαθέτει σήμανση CE MARK από εγκεκριμένο οργανισμό  
     σήμανσης. 
22.Να υπάρχει αξιόπιστο service στην Ελλάδα  
23.Να διαθέτει service & operating manual στην Αγγλική γλώσσα. 
24.Να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη     
    τουλάχιστον, και πλήρη επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη     
    τουλάχιστον. 
25.Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών και να   
     γίνονται αντίστοιχες παραπομπές στα πρωτότυπα έντυπα του  
     κατασκευαστικού οίκου. 
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ΕΙΔΟΣ 4 :   ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΤΕΜΑΧΙΑ: ΕΝΑ (1), ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 
2.400,00 € ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.  
 

Το υπό προμήθεια είδος θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, άριστης αντοχής και 

κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και να περιλαμβάνει όλα τα 

εξαρτήματα που απαιτούνται. 

 

Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220V/50 ΗΖ καθώς και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία, 

αυτονομίας τουλάχιστον 3 ωρών. 

Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης, του συνολικού όγκου έγχυσης, της ταχύτητας 

χορήγησης, διατήρησης ανοιχτής φλέβας. 

Η συσκευή να είναι εύκολη στη χρήση της, μικρή σε όγκο και βάρος. 

Να διαθέτει οθόνη όπου θα εμφανίζονται οι παράμετροι λειτουργίας και τα μηνύματα. 

Να διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερμό για πέρας έγχυσης, αέρα στη γραμμή, λάθος 

τοποθέτηση του σετ, φραγή ροής κλπ. 

Όλες οι λειτουργίες της να ελέγχονται από μικροεπεξεργαστή. 

Να μπορεί να τοποθετηθεί σε στατώ ορού ή σε ράγα. 

Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς 

προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα lατροτεχνολογικά 

προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις 

συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν 

λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

 

ΕΙΔΟΣ 5 : ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ, ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1),     ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 
9.000,00 € ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 

1. Ο υπό προμήθεια αναπνευστήρας θα πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, 
άριστης αντοχής και κατασκευασμένος σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές 
εξελίξεις. 

 
2. Θα πρέπει να είναι φορητός, ελεγχόμενος από μικροϋπολογιστές και κατάλληλος 

για τον αερισμό ενηλίκων και παίδων.  
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3. Να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους (λιγότερο από 6 kg με την ενσωματωμένη 
μπαταρία), για εύκολη μεταφορά και να διαθέτει σύστημα ασφαλούς στερέωσης σε 
πλαίσιο φορείου ή κλίνης ασθενούς.  

 
4. Να είναι απλός και εύκολος στο χειρισμό. Προς τούτο, να διαθέτει έγχρωμα πεδία 

ρύθμισης που να ανταποκρίνονται σε ηλικία - βάρος ασθενούς καθώς και πίνακα 
οδηγιών χρήσης επικολλημένο επί της συσκευής. 

 
5. Να λειτουργεί σε δίκτυο πόλης 220V/50Hz, μέσω κατάλληλου μετασχηματιστή 

καθώς και να είναι εφοδιασμένος με ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
που να προσδίδει αυτονομία περίπου τεσσάρων (4) ωρών. Να δύναται να 
τροφοδοτηθεί με τάση 12V DC, μέσω μετασχηματιστή ο οποίος να προσφερθεί 
προς επιλογή από το Νοσοκομείο. 

 
6. Ο αναπνευστήρας να οδηγείται πνευματικά από πεπιεσμένο αέριο (Ο2 ή αέρα), από 

το δίκτυο του Νοσοκομείου ή ασθενοφόρου και από φιάλες. 
 

7. Να εκτελεί τουλάχιστον τους παρακάτω τρόπους αερισμού:   
α). υποχρεωτικό αερισμό ελεγχόμενου όγκου (VC) 
β). συγχρονισμένο διαλείποντα υποχρεωτικό αερισμό (SIMV) 
γ). αερισμό CPAP και PEEP μέσω ενσωματωμένης στο μηχάνημα βαλβίδας 
δ). αερισμό άπνοιας  

 
8. Να διαθέτει ρύθμιση των παρακάτω παραμέτρων: 

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

 Της συχνότητας αναπνοής ανά λεπτό: έως 50/min. 

 PEEP: 0 έως 20 mbar 

 Trigger ροής ή πίεσης (να αναφερθούν τα όρια ρύθμισης) 

 Του μίγματος, σε αναλογία Ο2 - αέρα 40%-60% περίπου ή 100% Ο2 
 

9. Για λόγους ασφάλειας και ευχρηστίας, όλες οι ρυθμίσεις στον αναπνευστήρα να 
πραγματοποιούνται με χρήση περιστροφικών διακοπτών ή πλήκτρων επαφής. 

 
10. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς για: 

 Πτώση πίεσης αερίου τροφοδοσίας 

 Υψηλή/χαμηλή πίεση στους αεραγωγούς  

 Άπνοια 

 Διαρροή  

 Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας  
11. Να διαθέτει φωτιζόμενη, ευανάγνωστη οθόνη για την απεικόνιση αριθμητικών τιμών 

των μετρούμενων παραμέτρων (πίεση αεραγωγών, όγκος ανά αναπνοή, συχνότητα 
αναπνοών όγκος ανά λεπτό κ.α.). Επιπλέον, στην οθόνη να απεικονίζονται 
ενημερωτικά και προειδοποιητικά μηνύματα για τη βοήθεια του χειριστή, στην 
Ελληνική γλώσσα. 

12. Ο αναπνευστήρας να συνοδεύεται από τα παρακάτω εξαρτήματα, έτοιμος για 
άμεση χρήση: 
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 Ένα (1) κύκλωμα ασθενούς, πολλαπλών χρήσεων με βαλβίδες εκπνοής 
ενηλίκων. 

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

 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 υγρό  κλίβανο στους 121°C ή έως και 134°C. 

 
14. Να έχει τη δυνατότητα να δέχεται και κυκλώματα ασθενούς μίας χρήσης με βαλβίδα 

εκπνοής. 
 

15. Να πληροί βάσει οπωσδήποτε επίσημων πιστοποιητικών, τις κάτωθι απαιτήσεις: 
 Υψηλή μηχανική αντοχή σε κραδασμούς και κρούσεις. 
 Προστασία από το νερό τύπου IPX4. 
 Λειτουργία σε περιβάλλον σχετικής υγρασίας έως 95% και θερμοκρασίας 

τουλάχιστον από -10ºC έως 45ºC. 
 Να είναι πιστοποιημένα κατάλληλος τόσο για ενδονοσοκομειακή χρήση, όσο για 

διακομιδές με ασθενοφόρο καθώς επίσης και αεροδιακομιδές (αεροπλάνο και 
ελικόπτερο). 

 
16. Να συνταχθεί πλήρες, αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης για όλα τα ανωτέρω με 

ευδιάκριτες παραπομπές σε φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 
 

17. Ο φορητός αναπνευστήρας να εγκατασταθεί και να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία 
και να γίνει εκπαίδευση λειτουργίας στο προσωπικό όσο χρόνο απαιτείται. Επίσης 
να συνοδεύεται απαραιτήτως από οδηγίες χρήσης και συντήρησης στα ελληνικά. 

 
18. Να προσφέρεται με εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και να παρέχεται 

εγγύηση κάλυψης σε ανταλλακτικά για δέκα (10) έτη. 
 

19. Το προσφερόμενο μηχάνημα να καλύπτει τους διεθνές κανονισμούς ασφάλειας, να 
διαθέτει σήμανση CE, ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής να διαθέτουν 
πιστοποίηση κατά ISO για τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την 
τεχνική υποστήριξη (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά). 

 
ΕΙΔΟΣ 6 : ΟΤΟΟΦΘΑΛΜΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧIΟ, ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) , 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 3.000,00 € ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.  
 

1. Να είναι επιτοίχιο και να φέρει δύο λαβές στις οποίες μπορούν να τοποθετηθούν όλες 
οι κεφαλές των διαγνωστικών εργαλείων .  

2. Να φέρει σπιράλ μήκους τουλάχιστον 3m.  

3. Nα φέρει ροοστάτη τοποθετημένο πάνω στη λαβή για την ρύθμιση της φωτεινότητας .  

4. Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα και οι δύο διαγνωστικές λαβές .  
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5. Να φέρει αντικλεπτικό μηχανισμό ώστε να μην επιτρέπει σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα 
να αποσπάσουν τις κεφαλές .  

6. Να διαθέτει σύστημα «μαλακού ξεκινήματος» ώστε να προστατεύονται οι λαμπτήρες 
των κεφαλών .  

7. Να έχει μοντέρνο σχεδιασμό και μικρές διαστάσεις (περίπου 30χ20cm).  

8. Να μπορεί να πάρει τις κάτωθι κεφαλές οφθαλμοσκοπίου, ωτοσκοπίου και 
φαρυγγοσκοπίου.  

 ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΌΠΙΟ  

1. Να είναι υψηλής ποιότητας ώστε να επιτρέπει την παρατήρηση όλου του τμήματος της 
φωτισμένης περιοχής του αμφιβληστροειδούς ακόμη και όταν η κόρη του ματιού είναι 
μικρή.  

2. Να διαθέτει λαμπτήρα αλογόνου για έντονο και λευκό φώς 

3. Να φέρει κοίλο πολλαπλώς επικαλυμένο παράθυρο παρατήρησης. 

4. Να έχει ειδική κατασκευή για την αποφυγή της σκόνης –να μην χρειάζεται συντήρηση.  

5. Η κεφαλή είναι στηριγμένη πάνω σε μεταλλικό πλαίσιο. 

6. Να έχει εργονομικό  σχήμα και το τμήμα που ακουμπά στη κόγχη του ματιού του 
εξεταστή να είναι από μαλακό πλαστικό υλικό.  

7. Να διαθέτει έξι επιλογές διαφραγμάτων (σχισμή, αστέρι διόρθωσης (fixation star), 
μπλε φίλτρο κοβαλτίου, μεγάλος κύκλος, μικρός κύκλος και ημικύκλιο) 

8. Να διαθέτει διοπτρίες:   + 1 διοπτρία από 1-10, 15, 20 D 
-  1 διοπτρία από 1-10, 15, 20, 25,30,35     
                       

 ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ  

1. Να είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ΙΝΟΧ μέταλλο.  

2. Ο φωτισμός να είναι οπτικής ίνας  και να φέρει λαμπήρα αλογόνου  

3. Να διαθέτει φακό παρατήρησης από ειδικό γυαλί που δεν χαράζεται,  μεγάλης οπτικής 
διαμέτρου και μεγένθυνσης 3Χ ο οποίος να προσαρμόζεται πάνω στο σώμα του 
ωτοσκοπίου να περιστρέφεται και να σφραγίζει αεροστεγώς.  

4. Να συνοδεύεται από 4 χωνάκι πολλαπλών χρήσεων .  

 ΦΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ  

1. Να φέρει λαμπτήρα αλογόνου  

2. Η θέση του λαμπτήρα να είναι σταθερή  
Να παίρνει  γλωσοπίεστρα  μιας χρήσεως και να φέρει εξαγωγέα γλωσσοπιέστρου 
ΕΙΔΟΣ 7 : ΦΟΡΗΤΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ, ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1), ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 
1.000,00 € ΣΥΜΠΕΡ. Φ.ΠΑ. 

1. Η συσκευή να είναι πλήρης, καινούρια, αμεταχείριστη, σύγχρονης οπωσδήποτε 

τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη διενέργεια 
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αντίστοιχης εξέτασης. 

2. Να τροφοδοτείται με 220 V/50 Ηz με ρευματολήπτη σούκο και ενσωματωμένη 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία ταχείας φόρτισης. Να αναφερθεί ο χρόνος αυτονομίας της 

συσκευής προς αξιολόγηση. 

3. Το παλμικό οξύμετρο πρέπει να είναι μικρό σε όγκο και βάρος (να αναφερθούν τα 

στοιχεία προς αξιολόγηση), φορητό αλλά και κατάλληλο για ανάρτηση σε στατώ ορών, 

και η λειτουργία του να είναι βασισμένη στους μικροεπεξεργαστές και με πρόγραμμα 

αυτοδιάγνωσης της καλής λειτουργίας του. 

4. Να λειτουργεί πλήρως σαν ανεξάρτητη και αυτοδύναμη μονάδα αναίμακτης μέτρησης και 

προβολής της τιμής του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης (Sp02) και του αριθμού σφυγμών. 

5. Να επιτυγχάνονται μετρήσεις από διάφορα μέρη του σώματος (π.χ δάκτυλο, λοβό 

αυτιού, παλάμη, κ.λ.π) οι δε αισθητήρες να είναι κατάλληλοι για χρήση σε νεογνά, παιδιά 

και ενήλικες. 

6. Η προβολή των μετρήσεων να δίνεται με μεγάλα ψηφία ευδιάκριτα από απόσταση και με 

οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού περιβάλλοντος. 

7. Να έχει ανθεκτικό κέλυφος που να αντέχει την χρήση των νοσοκομειακών υλικών 

καθαρισμού και αντισηψίας και γενικά να είναι συσκευή ανθεκτική σε δονήσεις, κρούση 

και πτώση. 

8. Να μην επηρεάζεται η λειτουργία του από ηλεκτρικά παράσιτα του περιβάλλοντος ή του 

δικτύου τροφοδοσίας. 

9. Η χρήση του να είναι ασφαλής για την υγεία των ασθενών και του προσωπικού 

νοσηλείας. 

10. Να είναι εύκολο και φιλικό στον προγραμματισμό και την χρήση με απλό και εύκολα 

καθοριζόμενο χειριστήριο πλήκτρων αφής. 

11. Η φωτεινότητα της οθόνης να είναι ρυθμιζόμενη. 

12. Να έχει δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης της έντασης των ηχητικών σημάτων beep και 

alarm. 

 
13. Να συνοδεύεται από έναν τουλάχιστον αισθητήρα. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1.  Κορεσμός αιμοσφαιρίνης (Sp02): 

> Περιοχή μετρήσεων 0-100% 

> Ακρίβεια μετρήσεων +- 2% στην περιοχή 70-100% 

> Ρύθμιση μέσου όρου 4,8 ή 16 παλμών 
> Ρύθμιση χαμηλού αλάρμ 50-99% και κλειστό. 

> Ρύθμιση υψηλού αλάρμ 50-100% και κλειστό. Αριθμός 

σφυγμών: 

> Περιοχή μετρήσεων 20-300 bpm 

> Ακρίβεια μετρήσεων +,- 1% σε όλη την περιοχή. 



 

ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ – ΑΡΤΑ – Τ.Κ. 47100  

 - 25 - 

 

> Ρύθμιση χαμηλού αλάρμ 5-250 bpm και κλειστό 

> Ρύθμιση υψηλού αλάρμ 5-250 bpm και κλειστό. Ψηφιακή έξοδος: 

> Πρωτόκολλο επικοινωνίας Σειριακό RS 232 

Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του 

προς προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις 

συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ).  Άπαντα τα 

εν λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

ΕΙΔΟΣ 8 : ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ –ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΥΓΡΩΝ, ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1), 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 2.000,00 € ΣΥΜΠΕΡ. Φ.Π.Α.  

 Να έχει εξωτερική και εσωτερική κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας και 
μηχανικής αντοχής, DIN 1.4301. 
 
 Οι αντιστάσεις να είναι ενσωματωμένες στον πυθμένα και σε δύο εσωτερικές πλευρές 
(εμπρός – πίσω) του κάδου εντός διαμορφωμένων αυλακών για καλύτερη διασπορά της 
θέρμανσης και προστασία των αντιστάσεων ακόμη και εάν ο κάδος μένει άδειος.   
 
 Το κάλυμμα να είναι θολωτό . 
 
 Η κατασκευή του υδατόλουτρου να είναι από δύο ανεξάρτητα μέρη με ισχυρή ενδιάμεση 
μόνωση ώστε να διατηρεί το εξωτερικό του ψυχρό κατά την λειτουργία. Να διαθέτει στρόφιγγα 
για την εύκολη εκκένωση του δοχείου. 
 
 Το υδατόλουτρο να  ελέγχεται από μικροϋπολογιστή PID CONTROLLER με σύστημα 
αυτοδιάγνωσης σφαλμάτων λειτουργίας, ψηφιακή ένδειξη ρυθμιζόμενης και απόλυτης 
θερμοκρασίας και σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση. 
 
 Ο PID CONTROLLER να διαθέτει ενσωματωμένο ψηφιακό χρονόμετρο (1 λεπτό – 999 
ώρες). 
 
 Να δίνεται η δυνατότητα στο χειριστή διαμέσου του μικροεπεξεργαστή να προγραμματίσει 
το ρυθμό λειτουργίας του υδατόλουτρου επιλέγοντας το χρόνο έναρξης, το χρόνο λειτουργίας, 
καθώς και συνδυασμό των δύο για συνεχή επαναλαμβανόμενη λειτουργία . 
 Η θερμοκρασία να ρυθμίζεται από περιβάλλον έως 95

0
C και επιπλέον θέση boiling stage. 

 Η ακρίβεια της θερμοκρασίας να είναι  0.1
ο
C και η ισοκατανομή θερμοκρασίας να είνια  

0.25
ο
C. 

 Να διαθέτει  ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας για την λειτουργία, την υπερθέρμανση και την 
άνοδο της θερμοκρασίας .  
 
 Να είναι συνολικής χωρητικότητας 22lt και οι εξωτερικές  διαστάσεις του να μην 

υπερβαίνουν τις 580χ440χ410mm (ΜήκοςχπλάτοςΧύψος –με θολωτό κάλυμμα)  
 Το υδατόλουτρο να  είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς 
Ασφαλείας και Κατασκευής. 
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 Να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο 
κατασκευαστικός οίκος είναι πιστοποιημένος με ISO 9001. 
 
ΕΙΔΟΣ 9 : ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ,  ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1),  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 6.000,00 € 

ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.  

Προδιαγραφές Διφασικού Απινιδωτή  
 
 Να είναι σύγχρονης διφασικής τεχνολογίας, κατάλληλος για εσωτερική, εξωτερική 

(σύγχρονη – ασύγχρονη) και  ημιαυτόματη απινίδωση, και να αποτελείται από : 
Α. Απινιδωτή 

 Ενέργεια εξόδου από 2 έως 250 Joules τουλάχιστον σε 13 βήματα περίπου για εξωτερική 
απινίδωση, με χρόνο φόρτισης στην μέγιστη ενέργεια 5 sec με ρεύμα και μπαταρία. 

  
 
 Να έχει την δυνατότητα 60 απινιδώσεων στην μέγιστη ενέργεια με την μπαταρία και 2,5 

ωρών monitoring.Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας από το ρεύμα να μην υπερβαίνει τις 3 
ώρες. 

 
 Να συνοδεύεται από Paddles παίδων και ενηλίκων 
 
 Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 40  επεισοδίων απινίδωσης σε ειδική 

μνήμη, στην οποία θα καταγράφονται το ΗΚΓράφημα προ και μετά την απινίδωση. 
 
 Να διαθέτει ημιαυτόματη εξωτερική απινίδωση (AED) με φωνητικά και οπτικά μηνύματα 

καθοδήγησης  του χειριστή μεσω αυτοκόλλητων ηλεκτρόδίων. 
 
 Το πλάτος του παλμού της διφασικής κυμματομορφής να μεταβάλλεται ανάλογα της 

αντίστασης του ασθενούς. 
Β. Monitor 

 
 Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 5,5’’, δύο καναλιών, για την παρακολούθηση του 

ΗΚΓραφήματος και του πληθυσμογραφήματος. Επίσης στην οθόνη να απεικονίζονται και 
ψηφιακές τιμές όπως ο καρδιακός ρυθμός, η ενέργεια, κ.λπ. 

 Να έχει οπτικοακουστικό συναγερμό με ρυθμιζόμενα όρια. 
 

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 και την διαθωρακική 

αντίσταση του ασθενούς. 
 Ταχύτητες καταγραφής 25-50mm/sec. 
Γενικά 
 
 Να μπορεί να δεχθεί  ενισχυτή SpO2   για μέτρηση οξυμετρίας με αισθητήρα δακτύλου. 
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 Επίσης να έχει δυνατότητα μέτρησης  καπνογραφίας και σε μη διασωληνομένους 
ασθενείς.  

 
 Να διαθέτει σύστημα ελέγχου της στάθμης των συσσωρευτών καθώς και του πυκνωτή. 
 
 Το βάρος θα αξιολογηθεί (να είναι όσο το δυνατόν μικρού βάρους ). 
 
 Να λειτουργεί σε θερμοκρασίες 0 - 45° C 
 
 Να πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
 Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη 
 
 Να προσφερθεί  τροχήλατο  με 2 ράφια και ένα συρτάρι, το οποίο να φέρεται σε 4 

αντιστατικούς τροχούς με σύστημα πέδησης . 
 

                                           

     Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς 

προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις 

συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν 

λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

 
ΕΙΔΟΣ 10: ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ  , ΤΕΜΑΧΙΑ  ΤΡΙΑ (3), 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 16.500,00 € ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.  

 

Ηλεκτροκαρδιογράφος 12 καναλίων  
 
 
 Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, ελεγχόμενο εξ’ ολοκλήρου από μικροϋπολογιστές 
 
 Να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία 
 
 Να λειτουργεί με ρεύμα 220 V / 50 Hz και με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες  
 
 Εύρος συχνοτήτων 0,05 - 150 Hz 
 
 Να διαθέτει καταγραφικό θερμικών κεφαλών δώδεκα (12) καναλίων και να καταγράφει σε 

χαρτί πλάτους 200 mm τουλάχιστον. Δυνατότητα εκτύπωσης σε 3,4,6,12 κανάλια 
 
 Ταχύτητες καταγραφής 5 - 10 - 12,5 - 25 & 50 mm/sec 
 
 Ευαισθησία 5 - 10 - 20 mm/mV 
 
 Να διαθέτει κύκλωμα ανίχνευσης βηματοδότη 
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 Να διαθέτει φίλτρα για το μυϊκό τρόμο 25/35 Hz. Φίλτρα υψηλών συχνοτήτων 75 - 100 & 
150 Hz. Επίσης να διαθέτει AC Filter 50/60Hz 

 
 Να διαθέτει στον standard εξοπλισμό πρόγραμμα διάγνωσης ενηλίκων και παίδων καθώς 

και πρόγραμμα μετρήσεων καρδιολογικών παραμέτρων 
 
 Να διαθέτει έγχρωμη LCD οθόνη 5,5’’ τουλάχιστον και να απεικονίζονται και οι 12 

απαγωγές ταυτόχρονα. 
 
 Να διαθέτει αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο 
 
 Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ 
 
 Να αποθηκεύονται  σε εσωτερική μνήμη 40 ΗΚΓφήματα περίπου και να δεχεται  SD κάρτα  

για την αποθηκευση μεγαλου αριθμου. 
 
 Διαθέτει πρόγραμμα ανίχνευσης αρρυθμιών και επιμήκυνση της εκτύπωσης αυτών 
 
 
 Βάρος όχι μεγαλύτερο των 5 Kg 
 
 Να κατατεθει πιστοποιητικό IEC 60601-2-51 το οποίο εγγυάται υψηλής ποιότητας 

ηλεκτροκαρδιογράφημα. 
 

 Η μονάδα να συνοδεύεται οπωσδήποτε από ένα δεκαπολικό καλώδιο ασθενούς, 

τροχήλατο τραπεζίδιο μεταφοράς και βραχίονα στήριξης καλωδίων ασθενούς. 

 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 απαιτεί-, ται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις 

συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα 

εν λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

 

ΕΙΔΟΣ 11: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ / ΟΞΥΜΕΤΡΟ, ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΥΟ (2), 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 4.000,00 € ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.  

1. Η συσκευή πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη, τελευταίας τεχνολογίας 

και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα που απαιτούνται για την πλήρη 

εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της. 

2. Το ηλεκτρονικό πιεσόμετρο/οξύμετρο να είναι κατάλληλο για μετρήσεις σε νεογνά, παιδιά 

και ενήλικες. 

3. Να μετρά την συστολική, διαστολική και μέση πίεση, τον καρδιακό ρυθμό και τον κορεσμό 

οξυγόνου (Sp02). 

4. Να είναι φορητό – τροχήλατο  (κατά περίπτωση) μικρού όγκου και βάρους και να είναι 
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εύκολο στη χρήση. 

5. Να διαθέτει σύστημα απόρριψης παρασίτων από την κίνηση του ασθενή. 

6. Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης να γίνεται αυτόματα ή χειροκίνητα, κατά επιθυμία του 

χρήστη και συνεχώς για 5 λεπτά περίπου. 

7. Να έχει διάρκεια μέτρησης έως 20 sec. 

8. Να έχει ψηφιακή απεικόνιση όλων των μετρήσεων. 

9. Να έχει αυτόματη έναρξη μέτρησης Sp02 με την εισαγωγή του probe. 

10. Το εύρος μέτρησης Sp02  να είναι: 60% - 100%. 

11. Να λειτουργεί με τροφοδοσία 220V/50HZ, μέσω μετασχηματιστή καθώς και μέσω 

επαναφορτιζόμενης μπαταρίας. 

12. Να έχει οπτικοακουστικό συναγερμό για κάθε παράμετρο ξεχωριστά. 

13. Να μπορεί να ακυρώνει την μέτρηση και να ξεφουσκώνει άμεσα. 

14. Να υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής των μετρήσεων (προαιρετικά). 

15. Να συνοδεύεται από τρία  (3) μεγέθη περιχειρίδων (ενηλίκων, παίδων , βρεφών ), Sp02 

sensor. 

16. Κάθε άλλη δυνατότητα θα εκτιμηθεί. 

17. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς 

προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις 

συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα 

τα εν λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

 
 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης αριθμ. ……………………. 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

1.1.Οι προσφορές για να χαρακτηριστούν καταρχήν αποδεκτές και να αξιολογηθούν θα πρέπει με 

ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να είναι πλήρεις, σαφείς, αναλυτικές, τεκμηριωμένες και δεόντος 

υπογεγραμμένες και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τεχνικές ή πληρότητας , βεβαιώσεων κ.λ.π. που 

αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 

Τα στοιχεία των προσφερομένων μηχανημάτων κ.λ.π. πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένα, ώστε να 

παρέχεται η ευχέρεια βαθμολόγησης, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών, σε 

σύγκριση με τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης, των ποιοτικών, ποσοτικών, λειτουργικών 

αποδόσεων και πλεονεκτημάτων των ειδών, ως επίσης των εγγυήσεων, της τεχνικής υποδομής για 

παροχή υπηρεσιών και αποθήκευση-προμήθεια ανταλλακτικών ή αναλωσίμων, της δυνατότητας για 

παροχή εκπαίδευσης για τις λειτουργικές ανάγκες ή της παροχής υπηρεσιών service κ.λ.π. 

Ο φάκελλος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ , θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε φύλλο συμμόρφωσης- 

τεκμηρίωσης , σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή (ανά παράγραφο) με την τεχνική περιγραφή της 
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διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ακαι τα συνυποβαλλόμενα προσπέκτους ή δικαιολογητικά (σε πρωτότυπα, 

όχι φωτοαντίγραφα), για τεκμηρίωση, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση. 

Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  ή θα 

απαντούν μονολεκτικά ΝΑΙ ή συμφωνούμε ή πληρούμε κ.λ.π., χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη 

παραπομπή –αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου, ανά παράγραφο και προσπέκτους θα αποκλείονται. 

Ο φάκελλος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ , θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε πλήρη αναλυτική 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» , του προσφερόμενου μηχανήματος στην Ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν και θα αναγράφουν οπωσδήποτε την ισοδύναμη σύνθεση του 

προσφερόμενου μηχανήματος, κατά τις απαιτήσεις των όρων της Διακήρυξης, με αντίγραφο 

αντίστοιχο της οικονομικής προσφοράς, χωρίς όμως αναγραφή των προσφερομένων τιμών. 

1.2.Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προμηθευτές καταθέτουν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά για 

τεχνικά χαρακτηριστικά ή δυνατότητες των προσφερομένων μηχανημάτων ή για το εκπαιδευτικό ή 

τεχνικό προσωπικό ή για εγγυήσεις-καλύψεις χρονικές-λειτουργικές ή για service ή για ανταλλακτικά 

κ.λ.π., θα πρέπει απαραίτητα: 

  α. Να είναι πρωτότυπες ή νομίμως επικυρωμένες φωτοτυπίες του μητρικού κατασκευαστικού ή 

Ελληνικού θυγατρικού οίκου (όχι αντιπροσώπου ή άλλου εκπροσώπου). 

  β.   Να αναγράφονται πλήρη στοιχεία του εκδότη και του νομίμου εκπροσώπου-υπογράφοντος 

(τίτλος, Δ/νση,Τηλέφωνο, fax) για δυνατότητα επαλήθευσης και 

  γ.    Να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. 

1.3.Προσφορές οι οποίες στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ,  ή το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ –

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ κ.λ.π. θα είναι αόριστες,ασαφείς ή ελλειπείς και δεν θα πληρούν και όλες τις 

παραπάνω προυποθέσεις , για τεκμηρίωση, θα χαρακτηρίζονται με ουσιώδεις αποκλίσεις και θα 

απορρίπτονται από την παραπέρα διαδικασία αξιολόγησης. 

 
2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ, 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Κ.Λ.Π. 

 

 2.1. Ολα τα συνυποβαλλόμενα με την προσφορά στοιχεία, για ειδικούς τεχνικούς όρους, 

πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για το εξειδικευμένο τεχνικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό, εξασφάλιση και 

διάθεση μακρόχρονης παροχής ανταλλακτικών για δέκα χρόνια ή αναλωσίμων μονοπωλιακού 

χαρακτήρα, εξασφάλιση μακρόχρονης παροχής υπηρεσιών (service, εκπαίδευσης κ.λ.π.) εγγυήσεις ή 

καλύψεις τεχνικής φύσης κ.λ.π., προκειμένου να κριθούν, χαρακτηριστούν και αξιολογηθούν πρέπει να 

είναι οπωσδήποτε επιβεβαιωμένα –τεκμηριωμένα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.2. 

 
2.2. ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

2.2.1. Ο προμηθευτής  υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα και κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον μητρικό 

κατασκευαστικό οίκο, για την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Η σύνθεση του συνεργείου 

συντήρησης να αναφερθεί αναλυτικά στην προσφορά, με προσόντα τυπικά κ.λ.π., ως και ο χρόνος 

σχετικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης, ο οποίος θα επιβεβαιώνεται από στοιχεία ασφάλισης (Ι.Κ.Α. 

κ.λ.π.). Θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην προσφορά, προκειμένου να αξιολογηθεί, πλήρης κατάλογος 

παρόμοιων ή ίδιων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη επισήμανση- 

αναφορά των μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί σε Δημόσια Ιδρύματα  και θα διευκρινισθεί, αν 

συντηρούνται από το αντίστοιχο συνεργείο του προμηθευτή και από πότε. 

Ασάφεις ή αοριστίες , ως προς τον αριθμό,προσόντα,εκπαίδευση του προσωπικού, τους όρους 

εγγυήσεων ή τη συντήρηση κ.λ.π. θα βαρύνουν στην αξιολόγηση,ως ουσιώδεις αποκλίσεις. 

2.2.2.Ο προμηθετής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του όλου μηχανήματος για δύο (2) 

έτη τουλάχιστον, ως και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον, με 

έγγραφη επιβεβαίωση του μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Κατά την διάρκεια της εγγύησης το Γ.Ν. 

Άρτας δεν θα ευθύνεται για καμμία βλάβη του όλου μηχανήματος προερχόμενη από τη συνήθη και 

ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά , υλικά κ.λ.π., 
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εκτός αναλωσίμων που αναφέρεται στη διακήρυξη ότι εξαιρούνται. Στην πλήρη εγγύηση 

περιλαμβάνεται υποχρέωση του προμηθευτή και για τον προληπτικό έλεγχο συντήρησης, ανά 

τετράμηνο τουλάχιστον, ώστε το μηχάνημα να είναι σε κατάσταση ετοιμότητας. 

2.2.3.Κατά την διάρκεια της εγγύσης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας , συντήρησης, βλάβης κ.λ.π. 

που θα παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους του Γ. Ν. Άρτας (ιατρό ή 

ηλεκτρονικό) και τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά 

τους και η διάρκεια ακινητοποίησης του μηχανήματος . Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για 

τη βλάβη και εάν είναι δυνατόν και για το είδος της, οπότε θα αρχίζει η μέτρηση του χρόνου 

ακινητοποίησης. Στο τέλος του χρόνου της εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες 

ακινητοποίησης, λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. Για κάθε τέτοια εργάσιμη 

ημέρα άνω των είκοσι (20) ημερών ετησίως, θα επιβάλλεται στον προμηθευτή, ως ποινική ρήτρα, 

παράταση κατά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες της διάρκειας της εγγύησης καλής λειτουργίας για 

ολόκληρο το μηχάνημα . 

2.2.4. Σχετικά με την παροχή εγγυήσεων από τον προμηθευτή για την τήρηση των όρων της σύμβασης 

προμήθειας και συντήρησης (κατά το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας), ισχύουν οι αναφερόμενες 

στο άρθρο 16 των Γενικών όρων της διακήρυξης. 

2.2.5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο « Αντιπρόσωπος- προμηθευτής » δεν προκύπτει 

αποδεδειγμένα ότι διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση από τον μητρικό οίκο για χρόνο, ο οποίος καλύπτει 

και χρονικά την εκάστοτε απαιτούμενη δεκαετία (ανταλλακτικά- συντήρηση, services, εγγυήσεις, κ.λ.π.) 

, τότε οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από τον μητρικό ή Ελληνικό θυγατρικό (ως 

προαναφέρθηκε ) οίκο, πέραν των λοιπών δεσμεύσεων (πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π. )του 

μητρικού οίκου, ως αναφέρονται στη διακήρυξη. 

 
3.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

  Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να συνυποβάλλουν , με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς τους, 

οπωσδήποτε τα παρακάτω στοιχεία, προκειμένου  να αξιολογηθούν-βαθμολογηθούν : 

  α. Πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς- τεχνολόγους), καθώς 

επίσης και αναλυτική εκπαίδευση , σε ηλεκτρονικό του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ πάνω στη συντήρηση, στη ρύθμιση 

και στον ποιοτικό έλεγχο καλής λειτουργίας του μηχανήματος. Μετά την εκπαίδευση να δοθεί στον 

τεχνικό η σχετική άδεια για την χωρίς περιορισμό προσπέλαση στα service menu του μηχανήματος. Σε 

περίπτωση που προσφερθεί εκπαίδευση του τεχνικού στο εργοστάσιο κατασκευής, τα έξοδα 

μετάβασης, διαμονής και εκπαίδευσης θα βαρύνουν την εταιρεία. 

  β.Να αναφέρει ότι διαθέτει στην Ελλάδα, μόνιμο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό (πέραν και 

ανεξάρτητα του αντίστοιχου τεχνικού προσωπικού, για παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και 

συντήρησης, κ.λ.π.) για την υποστήριξη των προσφερομένων ειδών από άποψη λειτουργική και 

επίδειξη-εκμάθηση του προσωπικού του Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ, τόσο επι της λειτουργίας ,όσο και επι των 

δυνατοτήτων αποτελεσματικότερης και επωφελέστερης εκμετάλλευσης και ανάπτυξης της απόδοσής 

των, ποιοτικής και ποσοτικής. 

  Το υπόψη εκπαιδευτικό ως και το τεχνικό προσωπικό, θα αναφερθεί χωριστά, με τον αντίστοιχο 

χρόνο ενασχόλησής του, τα προσόντα, εκπαίδευση κ.λ.π. και συνυποβληθεί σχετικό πιστοποιητικό 

ειδικής, προς τούτο εκπαίδευσης και αντίστοιχης εξουσιοδότησης, από τον μητρικό κατασκευαστικό 

οίκο, ώστε να τεκμηριώνεται η κατάλληλότητά του, αντίστοιχα, για την πλήρη εκπαίδευση του 

προσωπικού του Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ επι της λειτουργίας,ενώ για το τεχνικό προσωπικό η καταλληλότητά του 

για την εγκατάσταση, service κ.λ.π. 

 Η εκπαίδευση του προσωπικού του Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ, θα γίνει, άνευ πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή. 

 
4.ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

4.1.Τα ανταλλακτικά, πλήν των αναλωσίμων (τα οποία θα αναφέρονται στην προσφορά) 

περιλαμβάνονται οπωσδήποτε με ποινή αποκλεισμού, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά, 

τόσο στην εγγύηση καλής λειτουργίας , όσο και στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης μέχρι 
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συμπληρώσεως των δέκα (10) ετών από την ημερομηνία παράδοσής του σε λειτουργία 

4.2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει την αποθήκευση ανταλλακτικών και κύρια τη διάθεση 

ανταλλακτικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του μηχανήματος, επι δέκα (10) τουλάχιστον έτη. 

Η ανάλογη δέσμευση θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του μητρικού 

κατασκευαστικού ή θυγατρικού οίκου, για την αξιολόγηση της προσφοράς, δεδομένου ότι κρίνεται ως 

ουσιώδεις απαίτηση της διακήρυξης για την ομαλή και απρόσκοπτη μακρόχρονη λειτουργία του 

μηχανήματος. 
  
5. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ. 

 

    5.1. Ο προμηθευτής υποχρεούται απαραίτητα στην προσφορά του να περιγράφει την σύνθεση του 

προσφερόμενου μηχανήματος προς ικανοποίηση των απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών της 

διακήρυξης.Κατά την αξιολόγηση- βαθμολόγηση των προσφορών καταρτίζεται, για κάθε αποδεκτή 

προσφορά, ισοδύναμη συγκριτικά σύνθεση του προσφερόμενου είδους, η οποία οφείλει να ικανοποιεί 

τις απαιτήσεις της διακήρυξης και με βάση αυτή τη « Σύνθεση », διαμορφώνεται, μετά το άνοιγμα των 

οικονομικών προσφορών , η αντίστοιχη ισοδύναμη συγκριτική τιμή προμήθειας του είδους. 

        Η ισοδύναμη συγκριτική τιμή προμήθειας-εγκατάστασης-παράδοσης σε λειτουργία, θα ληφθεί 

υπ’όψη, ως θα διαμορφωθεί, στην οικονομική αξιολόγηση των προσφορών και θα συμμετάσχει στην 

διαδικασία ανάδειξης της συμφερότερης προσφοράς, σε συσχετισμό πάντοτε με την, κατά προσφορά, 

σταθμισμένη βαθμολογία. 
                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 

                                                              ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας:                                                          

Κατάστημα :                                                      ( Δ/νση-Οδός-Αριθμός-ΤΚ-FAX): 

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Προς 

(θα αναγραφεί η διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..............ΕΥΡΩ (€)        

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα , παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ#            

           € #  υπέρ της  εταιρίας  ………………Δ/ΝΣΗ ………………………………… δια την συμμετοχή της εις τον 

διενεργούμενο διαγωνισμό της ……………… για την προμήθεια…………………….. , σύμφωνα με την υπ`αριθμ.    

………………Δ/ξή σας. 

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρίας καθ`όλο τον χρόνο ισχύος της. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας 

με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………………………………………….           

    

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα(1) μήνα του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη). 

                                           

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που  έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ  

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

6η Υ.ΠΕ. 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ  

 
Γραφείο Προμηθειών  
ΤΗΛ. 2681361128 
FAX : 2681024814 
Ταχ. Δ/νση : ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ – 47100 – ΑΡΤΑ  
 
 

       Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ………………………………. 

 
 
 

Αριθμός σύμβασης 

 

………./ 

Ποσό   

……………συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

 

Προμηθευτής  

 

«…………………………………» 

Είδος ………………………………………. 

Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ  

 
ΑΡΤΑ   σήμερα στις     - ΧΧ - .και στo γραφείο του Διοικητή του Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ oι υπoγράφovτες αφ’ ενός μεν 

       α) ο κ. Λάμπρος Γεώργιος Διοικητής του Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ που με την ιδιότητα του αυτή εκπροσωπεί το 

Νοσοκομείο και αφ΄ ετέρου η εταιρία: 

        β) «…………………………………» 

             Διεύθυνση  :  

               Τηλέφωvo: ………………… 

               FAX      : ……………………. 

         Έxovτας υπόψη : 

        α) Την αριθμ. XX/XX-XX-2011 (Θ.XX) απόφαση Δ.Σ του Νοσοκομείου με θέμα « Κατακύρωση 
δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού  προμήθειας και εγκατάστασης …………………….. για  το Γ. 
Ν. ΑΡΤΑΣ Διακ. αριθμ. ………….. 
         β) Την από XX-XX-2011 τεχνική και οικονομική προσφορά της εταιρείας. 

          γ) Την αριθμ.11581/12-10-2008 απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. 
 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και έκαvαv ΔΕΚΤΑ τα παρακάτω : 

 

     Ο πρώτος από τoυς συμβαλλόμεvoυς με αυτήv τoυ τηv ιδιότητα αvαθέτει στov δεύτερo, ο οποίος στο 

εξής θα ονομάζεται « ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ » την προμήθεια ……………………, που αναλυτικά περιγράφεται 

στο άρθρο 7 της παρούσης , καθώς και στην (α ) σχετική απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, η oπoία σε 
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συvδυασμό με τηv (β)σχετική πρoσφoρά της εταιρίας, απoτελoύv αvαπόσπαστo τμήμα της παρoύσης 

σύμβασης και με τους εξής όρους: 
                                    

ΑΡΘΡΟ 1 

                                 ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

     1.1.Η παράδοση του ………….θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή μέσα σε χρονικό 

διάστημα ………..(30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης σύμβασης, στο χώρο 

εγκατάστασής του στο Γ. Ν. Άρτας.  

     1.2.Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού(άρθρο 26 

του ΚΠΔ 118/07), με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων 

από το άρθρο 32 του Π.Δ 118/07 κυρώσεων.  

   Μετά τη λήξη της παράτασης θα κινείται διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου. 

 
AΡΘΡΟ 2 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ - ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

 

    2.1. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από αρμόδια επιτροπή παραλαβής του ……., 

με βάση τις νόμιμες διαδικασίες. 

   2.2. Συγκεκριμένα η oριστική παραλαβή θα γίvει σε δύo (2) φάσεις. 

     2.2.1. Στηv πρώτη φάση,παρoυσία τoυ πρoμηθευτή, θα γίvει η πoσoτική παραλαβή , σύμφωvα με τη 

σύμβαση και τηv τεχvική πρoσφoρά της εταιρίας, με καταμέτρηση τωv διαφόρωv εξαρτημάτωv πoυ 

απαρτίζoυv το μηχάνημα και μακρoσκoπικό έλεγχo αυτώv. Επίσης θα ελέγχεται η εκπλήρωση όλωv τωv 

όρωv της σύμβασης. 

    2.2.3. Στηv δεύτερη φάση θα γίvει o πoιoτικός έλεγχoς με πρακτική δoκιμασία στη χρήση του. Θα 

διεξαχθoύv μετρήσεις πoυ θα αφoρoύv τηv ιατρική ασφάλεια, τεχvικά χαρακτηριστικά κ.λ.π. Επίσης θα 

διεξαχθoύv συμπληρωματικoί έλεγχoι πoυ επιβάλλει η τυχόv ύπαρξη σχετικής voμoθεσίας. 

    Η παραπάvω διαδικασία στη χρήση του θα είvαι διάρκειας πέντε (5) ημερών απo  τηv ημερoμηvία 

εγκατάστασης τουμηχανήματος   και της oλoκλήρωσης της επίδειξης λειτoυργίας αυτού. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

      3.1.H πληρωμή θα γίνει σε ΕΥΡΩ , από το Γ. Ν. Άρατς μετά από την υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων 

οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του είδους από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του 

Νοσοκομείου. 

     3.2. Η πληρωμή θα γίνει για το 100% της αξίας, εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών, από 

την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 

του είδους. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 35 του Π.Δ.118/07. 

     3.3.Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή καθυστερήσει ισχύουν τα όσα το ΠΔ 166/2003 

( ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003 ) « Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 

για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές »,ορίζει. 

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας 

εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοστικής παραλαβής. 

 
                                                                          ΑΡΘΡΟ 4 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

     4.1 Toν κάθε προμηθευτή πoυ θα αvαδειχθεί βαρύvoυv oι προβλεπόμενες από το Ν.2286/95 κρατήσεις, 

παρακράτηση φόρoυ εισoδήματoς, σύμφωvα με τo άρθρο 24 Ν.2198/1994 καθώς και ΜΤΠΥ 1,50%(άρθρο 
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22ΠΔ 422/81), χαρτόσημο 2% στο ΜΤΠΥ , ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% στο ποσό Χαρτοσήμου, Υπέρ 

Νοσοκομείου 2%ο , Υπέρ ΥΥ&ΚΑ για «Κεφάλαιο Κοιν. &Ανθρ. Αντίληψης ποσοστό 2% άρθρο 3, παρ.(ε) 

εδ.(εε) Ν.3580/2007. 

  4.2 Ο Φ.Π.Α καταβάλλεται απo την Υπηρεσία. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Κάθε παράβαση από τον προμηθευτή των όρων αυτής της σύμβασης, εκτός από τις κυρώσεις που 

προβλέπονται στο Π.Δ. 118/07 (Κ.Π.Δ.), ο Προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα 

προκύψει στο Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ από την μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σύμβασης αυτής. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

   Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τα αναφερόμενα στη διακήρυξη αριθμ. ΧΧ/08 του διενεργηθέντος 

διαγωνισμού, καθώς και από τις ισχύουσες « Περί προμηθειών» του δημοσίου διατάξεις. 
 

                                                             ΑΡΘΡΟ 7 

                                    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΑΞΙΑ 

    

Ο προμηθευτής θα προμηθεύσει στο Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ ……………….., του οίκου………., 

………………………………………………………………………………………………………………………

…...…………………………………………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………………………………… 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  : …………..= …….Χ 23% Φ.Π.Α = ………..€ ΜΕ Φ.Π.Α 

Ολογράφως:  

 
    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

    Τ… παραπάνω είδ.. θα είναι σύμφων.. με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται 

στην τεχνική προσφορά της προμηθεύτριας εταιρείας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσης σύμβασης. 

 
 7.2. ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-  ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ. 

   7.2.1. ΕΓΓΥΗΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Για τ.. είδ.. …………..της παραγράφου  7.1 , δίδεται δωρεάν 

εγγύηση καλής λειτουργίας, …………..,  από την ημερομηνία της οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 

παραλαβής του.., στην οποία περιλαμβάνεται αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιασθεί στο όλο 

μηχάνημα με εργασία και ανταλλακτικά πλην των αναλωσίμων, καθώς και όλες οι απαιτούμενες από τον 

κατασκευαστή προληπτικές και τακτικές συντηρήσεις (3 ετησίως). Δεν καλύπτει βλάβες από υπαιτιότητα 

των χειριστών και γενικώς από μη ορθή χρήση του μηχανήματος. 

   Κατά την διάρκεια της εγγύησης το Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη του όλου 

μηχανήματος προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του. 

   Κατά την διάρκεια της εγγύησης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας , συντήρησης, βλάβης κ.λ.π. που 

θα παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους του Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ (ιατρό ή τεχνικό ) και 

τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια 

ακινητοποίησης του είδους. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για τη βλάβη και εάν είναι δυνατόν 

και για το είδος της, οπότε θα αρχίζει η μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης. Στο τέλος του χρόνου της 

εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης, λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του 

μηχανήματος. Για κάθε τέτοια εργάσιμη ημέρα άνω των είκοσι (20) ημερών ετησίως, θα επιβάλλεται στον 
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προμηθευτή, ως ποινική ρήτρα, παράταση κατά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες της διάρκειας της εγγύησης 

καλής λειτουργίας για ολόκληρο το είδος. 
      7.2.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Θα γίνει δωρεάν εκπαίδευση χρηστών  στον τρόπο λειτουργίας του μηχανήματος. Επίσης θα γίνει 

αναλυτικότατη δωρεάν εκπαίδευση τεχνικού του Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ στην προληπτική και επανορθωτική 

συντήρηση του μηχανήματος. Η εκπαίδευση των χρηστών και του τεχνικού του Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ θα γίνει στο 

χώρο εγκατάστασης του μηχανήματος στο Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ. 

. Σε περίπτωση που η εκπαίδευση του τεχνικού του Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ πραγματοποιηθεί εκτός του  

Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ τα έξοδα μεταφοράς, διαμονής και εκπαίδευσης θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Η 

εκπαίδευση χρηστών και τεχνικού θα γίνει στους χώρους του Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ και  θα διαρκέσει ……(..) 

ημέρες. Μετά την εκπαίδευση ο τεχνικός του Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ θα έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα service 

menu του μηχανήματος. 

    Το πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει ως ακολούθως: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

    Η εκπαίδευση δύναται να επαναληφθεί (εφόσον ζητηθεί) για όσο καιρό επιθυμούν οι χρήστες και ο 

τεχνικός του Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ, μέχρις ότου να αποκτηθεί η πλήρης γνώση, για τη μέγιστη εκμετάλλευση των 

δυνατοτήτων του μηχανήματος. 

 

     7.2.3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ.  

     Η προμηθεύτρια  εταιρεία είναι υποχρεωμένη να διαθέτει ανταλλακτικά, που αναλυτικά περιγράφονται 

στην τεχνική προσφορά της εταιρίας, για χρονικό διάστημα 10ετών και άνω, από την ημερομηνία 

παράδοσης του μηχανήματος σε πλήρη λειτουργία.  
       

                                            
AΡΘΡΟ 8 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

8.1.Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο προμηθευτής  κατέθεσε την αριθμ. 

. . . . . . . . . . . εγγυητική επιστολής της. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ποσού…………………………, η οποία θα επιστραφεί μετά τη λήξη της σύμβασης. 

8.2.Μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του μηχανήματος ο προμηθευτής θα 

αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας για 

ποσό ίσο με το 2% της συμβατικής αξίας του είδους (χωρίς Φ.Π.Α.) 

  Για τα παραπάvω συvτάχτηκε η σύμβαση αυτή, η οποία αφoύ διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλομένους σε δύο (2) πρωτότυπα. 
 

Ο I    Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο I 

       

    Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

                                                             

                                                                                                                                               

                                                 

                                                                                   ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

6
η
 Υ.ΠΕ  

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ  

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                ΑΡΤΑ 21-11-2011 

                                                                                                       Αριθμ. πρωτ. Δ.Σ. 164 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 164 

(ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) 
 

1. Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προκηρύσσει εκ νέου δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια και 

εγκατάσταση: Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τα Τ. Ε. Π. του Νοσοκομείου, 

συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης # 53.400,00 # € με Φ.Π.Α,  

       Αριθμός διακήρυξης :  ΔΣ164 

      Τρόπος πληρωμής και λοιπά στοιχεία αυτής καθορίζονται στη Διακήρυξη. 

      Χρόνος παράδοσης: Τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 

      Τόπος παράδοσης: Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ  

      Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής που να καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης του κάθε προσφερόμενου είδους. 

      Χρόνος ισχύος των προσφορών : 160 ημέρες, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

      Γλώσσα : Ελληνική. 

      Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών : Τρίτη 20-12-2011 ώρα 14:00μμ 

      Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Τετάρτη 21-12-2011 ώρα (10:00 π.μ.) 

στο Γραφείο Προμηθειών του  Γενικού Νοσοκομείου ΑΡΤΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ – 

47100 – ΑΡΤΑ  

      Κόστος παραλαβής διακήρυξης :  χωρίς χρηματικό αντίτιμο  . 

      2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης από το Γραφείο Προμηθειών 

του Γενικού Νοσοκομείου ΑΡΤΑΣ.  Ταχ. Δ/νση: ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ – 47100- ΑΡΤΑ , κάθε εργάσιμη ημέρα 

και ώρα στο τηλέφωνο 2681361128, επίσης ολόκληρο το κείμενο αναρτήθηκε στο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στο site του Νοσοκομείου, www.gnartas.gr 

                                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 

     ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

6
η
 Υ.ΠΕ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ  

 
 

ΑΡΤΑ       21-11-2011 

Αριθ. Πρωτ. Δ.Σ  

 
                     Τις Δ/νσεις των Εφημερίδων 
Γραφείο : Προμηθειών  ΠΡΟΣ : 1. « ΚΕΡΔΟΣ  » 

Ταχ. Δ/νση : ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ                                                 

 : ΑΡΤΑ – 47100    FAX: 2106747893 

 :     

Τηλέφωνο : 2681361128    

Fax : 2681024814    

 :     

                                             

      

      

                                                  

      

      
      
      

 

 

        

ΘΕΜΑ:   

 

«Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης ΔΣ 164    » 
  

ΣΧΕΤ.:   Συνημμένη περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού. 

 

     Σας στέλνουμε τη συνημμένη περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού και σας παρακαλούμε για 

τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα σας στις 22-11-2011 

     Μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε δύο(2)εφημερίδες και το λογαριασμό. 

     Σημειώνεται ότι η δαπάνη δημοσίευσης  της διακήρυξης βαρύνει τoν προμηθευτή που 

ανακυρήχθηκε με  τη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3801/2009.  
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 

                                       ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 

Συνημμένα 
Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού. 

 

 


