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Τεχνικές  

Προδιαγραφές 

 (ΝΑΙ - ΟΧΙ)  

 

 

 

Κατάθεση 

Δείγματος 

 

Η Δημοσίευση γίνεται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

 

 

 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   Δ.Σ./136 / 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΩΝ, ΤΕΜΑΧΙΑ: ΕΝΑ (1) 

CPV: 33100000-1  

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας  έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  
1.1. Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

τα κυβερνητικά όργανα».  

1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.  

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

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει 

σήμερα.  

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

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.  

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

Α’ 204 /19-7-1974)  

1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών Δημοσίων 

υπαλλήλων και άλλες διατάξεις».  

1.7. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».  

1.8. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις 

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

Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» .  

1.9. Του Ν. 2522/97 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/97) « Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται 

της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων , Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα 

με την οδηγία 89/ 665 Ε.Ο.Κ.». [αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω των κοινοτικών 

κατωφλίων]  
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1.10. Το Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 

μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 

προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α’ 66 /11-4-1996), όπως ισχύει μετά και την 

τροποποίησή του με το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/2005.  

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

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών’, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 

2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». [αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω των 

κοινοτικών κατωφλίων]  
1.12. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.  

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

διαγωνισμούς προμηθειών με προϋπολογισμό κάτω των κοινοτικών κατωφλίων]  
1.14. Συμπληρωματικά του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 

150/Α/2007). [αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω των κοινοτικών κατωφλίων]  

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

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

Εμπορικές Συναλλαγές».  

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

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) όπως ισχύει 

σήμερα.  

1.17. Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της 

λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα 

υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35.  

1.18. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» 

(ΦΕΚ Α’ 139/27.6.97)  

  

2. Τις αποφάσεις:  
2.1. Την με αριθ. 14967/15-06-2009 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός 

ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων  που έχουν την δυνατότητα 

καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β’ 1260/25-06-2009 τεύχος 

Β΄)η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ. 20160/28-08-2009 Τροποποίηση του Υφυπουργού 

Εσωτερικών (ΦΕΚ 1832/03-09-2009, τεύχος Β΄) 

2.2. Την αριθμ. 39/8-11-2012 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί έγκρισης του 

προγράμματος προμηθειών, υπηρεσιών και Φαρμάκου  ΠΠΥΥ 2012 – Πιστώσεις 2013. 

   2.3. Το αριθμ. πρωτ: 17407/8-10-2012 έγγραφο της 6
ης

 ΥΠΕ περί ενημέρωσης προγράμματος 

προμηθειών & υπηρεσιών 2012 – πιστώσεις 2013. 

   2.4.Την αριθμ. πρωτ: 6881/3-10-2012 απόφαση της ΕΠΥ με θέμα « Οδηγίες εκτέλεσης και 

εφαρμογής του προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, 

πιστώσεις 2012 & 2013. 

   2.5.Την αριθμ. πρωτ: 1355/24-01-2013 έγγραφο της 6
ης

 Υ.ΠΕ. «Ορισμός φορέων για την 

διενέργεια των διαγωνισμών του ΠΠΥΥ 2012 – πιστώσεις 2013» 

   2.6.Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 68/7-02-2013(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση της 6
ης

 Υ.ΠΕ. σχετικά με 

τον ορισμό φορέων υαλοποίησης των διαγωνισμών του ΠΠΥΥ 2012 – πιστώσεις 2013. 

   2.7. Η υπ’ αριθμ. πρωτ: 505/2-05-2013 απόφαση της 6
ης

 Υ.Π.Ε. σχετικά με τροποποίηση της αριθ. 

πρωτ: 68/7-02-2013 (ορθή επανάληψη), όσον αφορά την κατηγορία υλικών Αέρια και Υγειονομικό, 

για τα οποία εξουσιοδοτείται ως φορέας υλοποίησης το Νοσοκομείο μας. 

   2.8. Την αριθμ. 31/18-06-2013 (θέμα 2
ο
  ) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, περί έγκρισης  

διενέργειας διαγωνισμών και όρων διακηρύξεων, του ΠΠΥΥ 2012 – ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2013.  

2. 9. Την αριθ. 35/25-7-2013 (Θέμα έκτακτο 13
ο
 ) απόφαση του ΔΣ περί έγκρισης των τεχνικών 

προδιαγραφών του διαγωνισμού.  

2.10. Την αριθ. 43/2-10-2013 (Θέμα 4
ο
 ) απόφαση του ΔΣ περί έγκρισης επανάληψης του 

διαγωνισμού. 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: 

 

Πρόχειρο Επαναληπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη 

προσφορά   για την Προμήθεια << Καρδιοτοκογράφων, τεμάχια ένα (1), CPV:33100000-1 >> 

 

  Προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η κάλυψη της 

απαιτούμενης δαπάνης θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.  

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 21-11-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π. μ. στο Γραφείο 

Προμηθειών του Νοσοκομείου και ενώπιον της ορισθείσης για το σκοπό αυτό Επιτροπής. 

 

 

 

ΤΤΟΟΠΠΟΟΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΜΜΗΗΝΝΙΙΑΑ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΩΩΡΡΑΑ  

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΡΡΤΤΑΑΣΣ    

ΛΛΟΟΦΦΟΟΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΑΑΝΝΘΘΗΗΣΣ    

ΤΤΚΚ..  4477110000    --  ΑΑΡΡΤΤΑΑ    

ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΩΩΝΝ    

11
οοςς

  ΟΟΡΡΟΟΦΦΟΟΣΣ    

2211--1111--22001133    ΠΠέέμμππττηη    1100::0000  ππ..μμ..    

 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης, παρέχονται από την Υπηρεσία. 

 

2.  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (άρθρο 39 Π.Δ. 60/2007) 

2.1. Έλληνες πολίτες. 

2.2. Αλλοδαποί. 

2.3. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

2.4. Συνεταιρισμοί. 

2.5. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

2.6. Εκπρόσωποι των πιο πάνω, προσκομίζοντας με την προσφορά παραστατικό 

εκπροσώπησης.  

Τα έξοδα δημοσίευσης  στον Ελληνικό τύπο  βαρύνουν  την Αναθέτουσα Αρχή πλήν των 

αναφερομένων του Ν. 3548/07, η δαπάνη των οποίων θα βαρύνει τον Ανάδοχο σύμφωνα με το 

άρθρο 46 του Ν. 3801/2009.  

 

3. ΓΛΩΣΣΑ  

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς, 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

 

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με την 

προσφορά τους ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ τα εξής δικαιολογητικά: 

Α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση γνήσιου υπογραφής στην οποία : 

1. Να   αναγράφονται   τα   στοιχεία   του   διαγωνισμού,   στον   οποίο   συμμετέχουν   οι 

προσφέροντες. 

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

δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 

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

από τα ακόλουθα: 

•  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). 
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•   δωροδοκία, όπως αυτή  ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 

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

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

•   απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την προστασία 

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

48). 

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

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

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση  εσόδων  από  

παράνομες  δραστηριότητες  (EE  L  166  της 

28.6.1991,  σελ.  77  Οδηγίας,  η  οποία  τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία 
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, 

σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 

3424/2005 (Α΄305). 

Β.    για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας 

Γ.    για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας 
3. Να δηλώνεται ότι  μέχρι           και   την                 ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν: 

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

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης, ή 
β.  ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από 

τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

γ.  σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του 

Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και 

επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε 

αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 

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

1. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και  

2.    φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

Β. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, με θεώρηση 

γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται: 

• Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 

•  Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 

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

υπηρεσιών του δημοσίου 

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

προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

 Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας 

προκήρυξης, της οποίας ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση. 

 Ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  

 Ότι ο διαγωνιζόμενος δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου. 

Προκειμένου δε για αλλοδαπούς, απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από 

αντίστοιχη αρχή. 

 

 Να κατατεθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά ( ανάλογα με την περίπτωση) :  

 α)   Πιστοποιητικό EN ISO 9001 : 2008 ή EN ISO 13485 : 2003 με πεδίο πιστοποίησης 

την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485 : 2003  για την τεχνική 

υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων (μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως 

επικυρωμένα),   
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 β) Πιστοποιητικά σήμανσης CE για τον προσφερόμενο εξοπλισμό ώστε να ικανοποιούνται 

οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (Οδηγία 93/42/EEC όπως ισχύει 

σήμερα (μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα), 

 γ)  Βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348 απόφαση του 

Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας : «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής 

διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32Β/16-1-2004).  

 Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

 

5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

5.1.  Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο 

φάκελο προσφοράς και θα φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντα ή του 

νόμιμου εκπροσώπου του. Σε ένα από τα δύο (2) αυτά αντίγραφα και σε κάθε σελίδα 

αυτού, που θα είναι μονογραμμένη,  θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα 

είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. 

Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 

στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

Στον κύριο φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό 

δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε 

χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν 

να τοποθετηθούν λόγω μεγάλου όγκου τους στον κυρίως φάκελο, συσκευάζονται 

ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

Με ποινή απορρίψεως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε 

χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους των τεχνικών 

προδιαγραφών της παρούσης διακήρυξης.  

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και 

σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν 

σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου 

αξιολόγησης των προσφορών. 

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του κατά της 

διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης 

και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, 

ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 

Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.  

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο 

είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την 

σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, 

σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 

σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.  

 

5.2.  Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν μέχρι 

την 20-11-2013 ημέρα Τετάρτη και  ώρα 14:00 μ. μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Γ. 

Ν. ΑΡΤΑΣ. Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, θα τις 

αποσφραγίσει ενώπιον των διαγωνιζομένων ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων 

τους. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο όργανο δεν είναι 



6 

 

υποχρεωμένο να ελέγχει την συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους 

προς τους όρους της διακήρυξης (άρθρο 11 παραγρ. 8 του ΚΠΔ 118/2007 ).  

  Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν 

γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους 

προμηθευτές επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων 

προσφορών, κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο Προμηθειών.  Η εξέταση των 

προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και 

χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. 

 

Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την  ένδειξη: 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού  

Αρ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ……………..  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 

Τα στοιχεία του αποστολέα 

 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

 

5.3 Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, θα απευθύνεται 

στο   ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ και θα προορίζεται για την αρμόδια 

Επιτροπή με ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικά, 

θα ληφθούν υπόψη μόνο αν φθάσουν στην Επιτροπή πριν αρχίσει ο διαγωνισμός. 

5.4 Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 

ημερομηνία, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Επιτροπή έγκαιρα. 

Οι προσφορές αυτές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  

5.5 Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να 

κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην 

Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. 

5.6  Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και 

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

περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την οριζόμενη ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών από 

την διακήρυξη. 

Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι τούτο θα περιέλθει 

στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο 

προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία. 

 

 

6. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ  

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημέρες από την 

έναρξη της σύμβασης.  
      Η παράδοση θα γίνει από τον προμηθευτή με δικά του μεταφορικά μέσα – κόστος  και                  

      ευθύνη του  στο   χώρο του αντίστοιχου τμήματος  του Γ. Ν. Άρτας.  

 

 

7. ΤΙΜΕΣ 
Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ, για παράδοση του 

εμπορεύματος ελεύθερου, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

εκτός από το ΦΠΑ ο οποίος πρέπει να αναφέρεται χωριστά και βαρύνει το Νοσοκομείο, για 

παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. 

Για την σύγκριση των προσφορών, οι τιμές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε ΕΥΡΩ με 

βάση την ισχύουσα τιμή FIXING του Επίσημου Δελτίου Συναλλαγμάτων έναντι ΕΥΡΩ 

(Ελεύθερη σύγκριση FIXING της Διατραπεζικής Αγοράς) κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού. 

Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 

συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για την 

διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση 

των προσφορών οργάνου. 

Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια της προσφοράς, 

ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς. 

Η αναγραφή της ανά μονάδα τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα 

δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το 

γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς το άνω, εάν το τρίτο 

δεκαδικό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω, εάν είναι μικρότερο του 

πέντε. 

 

8. ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΟ 
Οι προμηθευτές υποχρεούνται, να δηλώνουν στις αιτήσεις συμμετοχής ή στις προσφορές 

τους την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. 

Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην 

προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο 

προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 

επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην 

οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, 

στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα 

ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η 

οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι 

ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της 

συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου 

έγινε η αποδοχή. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε 

με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά 

απορρίπτεται. Στην περίπτωση αυτή στον προσφέροντα επιβάλλεται με απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και 

Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή 

εξηγήσεων, και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, 

ποινή προσωρινού αποκλεισμού τριών (3) μηνών έως και τριών (3) ετών ή οριστικού 

αποκλεισμού από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του ν. 2286/1995. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην 

επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει 

επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της 

επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η 
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κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη  της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω 

αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για 

οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά την σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω 

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

απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου. 

 

9. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για εκατόν 

είκοσι (120 ) ημέρες  από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Για όσα δεν προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 

του Π.Δ. 118/2007 

 

10. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 

Αντιπροσφορές (διαφοροποίηση οικονομικής προσφοράς, τεχνικής λύσης κλπ) δεν γίνονται 

δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες, καθώς επίσης και 

οι εναλλακτικές προσφορές. 

Προσφορές για την υλοποίηση μέρους του διακηρυσσομένου με την παρούσα προμήθειας 

γίνονται δεκτές. 

  

11. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ 

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:         

Θα γίνει ταυτόχρονα το άνοιγμα των δικαιολογητικών , τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών.  

Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι η 

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ . Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 51 του Π.Δ. 60/2007, σε συνδυασμό και με όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 20 του Π.Δ.118/2007. 

1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης ελέγχει 
την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Μετά την παραπάνω διαδικασία θα γίνει αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών 

προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών.  

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που 

έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. Η 

προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά του προμηθευτή αποτελεί στοιχείο που συνεκτιμάται.  

Τα καθορισμένα στοιχεία αξιολόγησης της προσφοράς εκτός από τα οικονομικά, 

κατατάσσονται σε δύο ομάδες, ήτοι:  

 • Ομάδα Α΄ (Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης), στην οποία 

περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αφορούν τη συμφωνία των προσφερόμενων υλικών προς τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

 • Ομάδα Β΄ (Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης), στην οποία περιλαμβάνονται τα 

στοιχεία που αφορούν α) την παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης, β) την 

ποιότητα της εξυπηρέτησης (service) μετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του 

προμηθευτή, καθώς και την εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών και γ) το χρόνο παράδοσης 

των υλικών.  

 

Για τις ανωτέρω δύο ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας 70% για την ΟΜΑΔΑ Α΄ και 30 

% για την ΟΜΑΔΑ Β’. Οι ανωτέρω δύο ομάδες και τα στοιχεία αξιολόγησης που 

περιλαμβάνουν, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα κριτηρίων της παρούσας διακήρυξης. Στον 

ίδιο πίνακα ορίζονται επίσης ο συντελεστής βαρύτητας των επί μέρους στοιχείων κάθε ομάδας 

και η βαθμολογία των στοιχείων που την απαρτίζουν. Η Βαθμολόγηση των τεχνικών 



9 

 

προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον «Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης» προσφορών που 

παρουσιάζεται στη συνέχεια. Όλα τα επιμέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση 

τους 100 βαθμούς.  

Η βαθμολόγηση της προσφοράς με βάση τα καθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης, γίνεται 

σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007. Ειδικότερα, κάθε 

επιμέρους στοιχείο εκάστης ομάδας κριτηρίων βαθμολογείται ως εξής:  

 • Όλα τα επί μέρους κριτήρια των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 

βαθμούς.  

 • Η βαθμολογία των επί μέρους κριτήρια των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις 

περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται 

έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου των ομάδων είναι το γινόμενο του επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της 

κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων και 

των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 

βαθμούς.  

Α ΟΜΑΔΑ 

  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ : 70% 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΕΠΙ 

ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

1.Τεκμηριωμένη κάλυψη των απαιτήσεων Δ/ξης και συμφωνία της 

προσφοράς με ουσιώδη τεχνικά  χαρακτηριστικά της Δ/ξης, για το σύνολο 

των μερών που απαρτίζουν το προσφερόμενο είδος. 

 

40% 

 

2.Αποδεδειγμένη λειτουργικότητα, καταλληλότητα και αποδοτικότητα 

προσφερομένων ειδών, με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης και 

την εξυπηρέτηση του προορισμού του είδους 

 

30% 

 

ΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑΔΑΣ 

 

70% 

   Β ΟΜΑΔΑ 

  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ : 30% 

 

1.Προσφερόμενοι τεκμηριωμένα (ως η Δ/ξη) όροι, παράδοσης σε κανονική 

και πλήρη λειτουργία, ως και εγγύησης καλής λειτουργίας των 

προσφερομένων ειδών. 

 

5% 

 

2.Διασφάλιση της ποιότητας εξυπηρέτησης (service) με τεκμηριωμένη, 

κατά τους όρους Δ/ξης, την τεχνική υποστήριξη, ως και την μακρόχρονη 

εξασφάλιση της ύπαρξης, αποθήκευσης και έγκαιρης παροχής 

ανταλλακτικών. 

 

 

14% 

 

3.Αποδεδειγμένη ικανότητα, εμπειρία και ειδίκευση του προμηθευτή, ως 

και η διατιθέμενη τεκμηριωμένα υποδομή σε εξειδικευμένο- εκπαιδευμένο 

προσωπικό και σε εξοπλισμό, για την παροχή πλήρους τεχνικής 

υποστήριξης, κατά τις απαιτήσεις της Δ/ξης. 

 

7% 

4.Τεκμηρίωση των στοιχείων της προσφοράς για την υφιστάμενη υποδομή 

και τις δυνατότητες του προμηθευτή στον τομέα παρεχόμενης εκπαίδευσης 

4% 
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(εκπαιδευμένο προσωπικό, οδηγίες χρήσης, προγράμματα εκπαίδευσης 

κ.λ.π.) στους χρήστες και τεχνικούς, κατά τους όρους Δ/ξης. 

 

ΣΥΝΟΛΟ Β ΟΜΑΔΑΣ 

 

30% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

  

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς θα ακολουθηθεί η κατάταξη των προσφορών για 

την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς θα προκύψει με 

βάση τον ακόλουθο τύπο: Λι= Κι 

                                                                     Βι 

(α) Κi = Το συνολικό  κόστος της Προσφοράς  

(β) Βi = Σταθμισμένη Βαθμολογία, δηλαδή το άθροισμα της βαθμολογίας των επιμέρους 

στοιχείων κάθε ομάδας κριτηρίων αξιολόγησης επί τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας 

της Τεχνικής Προσφοράς i. Τα κριτήρια και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας δίνονται 

παραπάνω.  

Συγκεκριμένα: Σταθμισμένη Βαθμολογία Προσφοράς = (……….ΧΒαθμ α) + (………..Χβαθμ 

β) +… 

Όπου βαθμΑ1, βαθμΑ2,….. βαθμΒ1, βαθμΒ2….. : βαθμολογία κριτηρίου  α , β,γ ……. 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι η Προσφορά με το μικρότερο Λ. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας του Λ μεταξύ δύο προσφορών θα επιλεγεί η προσφορά εκείνη που 

έχει τη μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση που υπάρχουν 

ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει 

κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή 

ισοδύναμες προσφορές (ΠΔ 118/2007 Άρθρο 21 παρ. β).  

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 

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

τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 

12. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με 

αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει: 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 

ποσοστό στα εκατό σύμφωνα με το ΠΔ 118/07 . 

  

β. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, 

μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εφόσον το υλικό 

δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός προμηθευτής 

επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι 

προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. 

Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη 

των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 

Υπηρεσίας. 

 

13. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνεται μόνος σε ΕΥΡΩ, μετά την 

σύνταξη πρωτοκόλλου ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ & ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ παραλαβής των προμηθευομένων 

ειδών από τις αρμόδιες επιτροπές και μετά την έκδοση και θεώρηση των σχετικών 

χρηματικών ενταλμάτων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής 

και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007. 
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Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 

εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα 

(οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/03 (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», καθίσταται 

υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. 

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

ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.» 

       Toν προμηθευτή που θα αναδεχθεί θα βαρύνουν oι  νόμιμες  κρατήσεις και : 

       Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 % (δύο της εκατό) 

        Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σε ποσοστό 0,10% επί της αξίας 

κάθε σύμβασης ( εκτός του ΦΠΑ ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4013/11 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4072/12 . 

    Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Νοσοκομείο. 

 

 

14. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο προμηθευτής  είναι υποχρεωμένος  κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10%  του συνολικού 

συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

 

Μετά την παράδοση των ειδών θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, 

ποσού ίσο με το 2 % στο σύνολο της συμβατικής αξίας χωρίς Φ Π Α για δύο (2) έτη.   

 

15.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ – ΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΟ  

Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο των εκ της σύμβασης απορρεουσών 

υποχρεώσεων του προμηθευτή. Για μερική ή ολική εξόφληση των αξιώσεων από 

προμήθειες ειδών, είναι αναγκαία η προσκόμιση των δικαιολογητικών που ο Νόμος ορίζει 

κάθε φορά και πρέπει να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. 

 

16.  ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ 

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στη προσφορά, 

αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης. 

 

Για ότι δεν προβλέπεται με την παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95, του 

Π.Δ. 118/2007, του Π.Δ. 346/98 , του Ν.2518/97 και του Ν. 3329/2005. 

 

         

                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ  

                                                                                  

                                                                  ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.  

 

            

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ 

 

1. Να είναι της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας (πρώτη παραγωγή την τελευταία τριετία), 

κατάλληλος για Νοσοκομειακή χρήση.  

 

2. Να παρακολουθεί τον εμβρυϊκό καρδιακό ρυθμό με την χρήση υπερήχων και τη 

δραστηριότητα της μήτρας με την χρήση εξωτερικού μορφοτροπέα Toco.  Να περιλαμβάνει 

τη δυνατότητα παρακολούθησης διδύμων και τριδύμων να προσφερθούν επιπλέον 

μορφοτροπείς προς επιλογή. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

των μορφοτροπέων και να δοθούν τιμές ανταλλακτικών για επισκευή αυτών. 
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3. Να λειτουργεί με ρεύμα πόλης 220V/50Hz και να είναι μικρού βάρους και διαστάσεων 

(λιγότερο από 6 κιλά) ανθεκτικής κατασκευής με δυνατότητα εύκολου καθαρισμού. 

 

4. Να είναι απλός στη χρήση και παρέχει ακριβή, συνεχή ίχνη για γρήγορη ερμηνεία. 

 

5. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 5’’ για την απεικόνιση των αριθμητικών 

ενδείξεων του καρδιακού ρυθμού του εμβρύου και της μητέρας, της δραστηριότητας της 

μήτρας, της ώρας, της ημερομηνίας, μηνυμάτων κ.λ.π. Να πραγματοποιείται αυτόματη 

προσαρμογή του μεγέθους των αλφαριθμητικών ενδείξεων της οθόνης καθώς επίσης να 

υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης τους ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη. 

 

6. Να περιλαμβάνει πρόγραμμα αυτόματης ανίχνευσης και καταγραφής των κινήσεων του 

εμβρύου, για τον έλεγχο της κινητικότητας του εμβρύου, καθώς και μνήμη δεδομένων ώστε 

σε περίπτωση εξάντλησης του καταγραφικού χαρτιού να υπάρχει δυνατότητα μελλοντικής 

εκτύπωσης.  

 

7. Οι μορφοτροπείς (US και Τοco) να είναι υψηλών προδιαγραφών αντοχής στην πτώση από 

1m, καθώς επίσης να είναι αδιάβροχοι. Να είναι δυνατός ο εύκολος οπτικός διαχωρισμός 

των μορφοτροπέων (χρωματική κωδικοποίηση) και η αντιστοίχηση τους με τις ενδείξεις της 

οθόνης. Να πραγματοποιείται αυτόματη αναγνώριση των μορφοτροπέων από τη συσκευή.  

 

8. Σε περίπτωση διδύμων να έχει την δυνατότητα διαχωρισμού της καταγραφής των 

καρδιακών ρυθμών (twins offset)   

 

9. Να έχει τη δυνατότητα επέκτασης με την μέτρηση αναίμακτης πίεσης της μητέρας. 

 

10. Να διαθέτει όρια συναγερμού για τις παραμέτρους μέτρησης του εμβρύου και της μητέρας 

καθώς και δυνατότητα μηδενισμού μέτρησης της τοκοδυναμετρίας. 

 

11. Να διαθέτει ενσωματωμένο καταγραφέα τριών καναλιών, υψηλής ανάλυσης θερμικού 

τύπου. Να έχει τουλάχιστον τρεις διαφορετικές ταχύτητες καταγραφής και να ειδοποιεί για 

το τέλος του χαρτιού με οπτικό και ακουστικό σήμα. Να τυπώνει την ώρα, ημερομηνία, 

ταχύτητα καταγραφής, τρόπο παρακολούθησης κ.λ.π.  

 

12. Να έχει επιλογή τεστ  για τον έλεγχο της συσκευής (οθόνη, καταγραφικό, ενισχυτές), καθώς 

επίσης και επιλογή επίδειξης για την εκπαίδευση των χρηστών. 

 

13. Να είναι σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας και ασφαλείας όπως EN 60601-

1, UL 60601-1, ΕΝ 60601-1-2:2001 και να φέρει σήμα CE Mark. 

 

 

14. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα ασύρματης καρδιοτοκογραφίας το οποίο να 

δέχεται  ασύρματους μορφοτροπείς οδυνών, υπερήχων και ΗΚΓ.   

 

15. Να επεκτείνεται με έξοδο LAN για σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή PC. 

 
 
                               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ του Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ 

 

                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

 


