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ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                                                                                               ΜΥΙΝΑ 30-08-2019                               
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                                            ΑΙΘΜ. ΡΩΤ. 9629 
ΔΙΟΙΚΘΣΘ 2

θσ
 ΥΓΕΙΟΝOΜΙΚΘΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ  

ΡΕΙΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΘΜΝΟΥ 
Ταχ. Δ/νςθ: Θφαίςτου 12                                                                   
Τ.Κ. : 81400 Μφρινα Λιμνου                                                                        
ΓΑΨΕΙΟ : ΡΟΜΘΘΕΙΫΝ    
Ρλθροφορίεσ : Μιχζλθ Ουρανία  
Τθλζφωνο  22543-50129 
Fax :  22543-50126 
Ε-mail: promithiongmnlimnou@gmail.com  

 
 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΙΘΜΟΣ ΕΣΡΑ 1/2019  

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΘΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΙΑΤΟΤΕΩΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΘΜΝΟΥ 

ΜΕ ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ΤΘΝ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΨΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΪΘ ΡΟΣΨΟΑ ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ - 
ΤΙΜΘΣ  

 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  480.250,00 € ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΡΑ  

ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ 
ΡΟΣΦΟΑ, ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΘΣ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΘΜΝΟΥ  

ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΕΓΟΥ : 90 ΘΜΕΕΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΟΓΑΦΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ + ζτθ 
εγγφθςθσ (τουλάχιςτον 2 ζτθ) 
 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ :  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΘΜΝΟΥ 
ΘΦΑΙΣΤΟΥ 12 ΜΥΙΝΑ ΛΘΜΝΟΥ  

      
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Βορείο Αιγαίο 

Ευρωπαΰκή 
Ένωςη 

Ευρωπαΰκό Ταμείο  
Περιφερειακής Ανάπτυξης 
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  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ANAΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΘΜΝΟΥ  

ΘΨΑΙΣΤΟΥ 12 ΜΥΙΝΑ ΛΘΜΝΟΥ Τ.Κ. 81400  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ   Δθμόςιοσ Διεκνισ Θλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ για τθν 
προμικεια ιατροτεχνολογικοφ για το Γενικό Νοςοκομείο-
Κζντρο Υγείασ Λιμνου  

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΫΣΘΣ  Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφοράσ 
αποκλειςτικά βάςει τιμισ  
 

ΩΟΝΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΨΟΫΝ  Θμερομθνία: 03-10-2019 
Θμζρα: Ρζμπτθ 
Ϊρα: 14:00 

ΩΟΝΟΣ  ΑΡΟΣΨΑΓΙΣΘΣ ΡΟΣΨΟΫΝ Θμερομθνία: 11-10-2019 
Θμζρα: Ραραςκευι 
Ϊρα: 13:00 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΘΜΝΟΥ  
ΘΨΑΙΣΤΟΥ 12 ΜΥΙΝΑ ΛΘΜΝΟΥ 

 
ΡΕΙΓΑΨΘ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

Ϋσ ςυνθμμζνο παράρτθμα Αϋ. 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΡΑΝΘ  
 

480.250,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 

ΨΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ  
(ΑΘΟ 64 Ν. 4172/13)  

Κατά τθν πλθρωμι παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ 
ςφμφωνα με το άρκρο 64 παρ.2 του Ν. 4172/13 (4%) 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΙΣΩΥΟΣ ΡΟΣΨΟΫΝ  180 θμζρεσ από τθν επομζνθ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ  

CPV  33100000-1 «Ιατρικζσ ςυςκευζσ» 

ΕΝΤΑΞΘ - ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΕΓΟΥ Το Ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και από εκνικοφσ πόρουσ. 
 Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Ρράξθσ με 
τίτλο : Επζκταςθ, αναβάκμιςθ των υποδομϊν 
δευτεροβάκμιασ φροντίδασ υγείασ  

Κωδικόσ Ρράξθσ /MIS (ΟΡΣ) 5010357 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΘΜΝΟΥ ΘΨΑΙΣΤΟΥ 
12 ΜΥΙΝΑ ΛΘΜΝΟΥ 

ΑΔΑ: 7Ν7Ω469ΗΖΞ-3ΤΞ
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1. ΑΝΑΘΔΤΟΥΣΑ ΑΡΦΖ ΚΑΗ ΑΝΤΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΥΜΒΑΣΖΣ 

1.1 Σηοιτεία Αναθέηοσζας Αρτής  

 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΛΘΜΝΟΥ  

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΘΨΑΙΣΤΟΥ 12  

Ρόλθ ΜΥΙΝΑ ΛΘΜΝΟΥ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 81400 

Ωϊρα ΕΛΛΑΔΑ  

Κωδικόσ ΝUTS ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

Τθλζφωνο 2254350129 

Ψαξ 2254350126 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithiongnlimnou@gmail.com   

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Μιχζλθ Ουρανία 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι   το Γενικό Νοςοκομείο – Κζντρο Υγείασ Λιμνου   και ανικει ςτο Υπουργείο 
Υγείασ.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ  παροχι υπθρεςιϊν Υγείασ.   

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  

1.2 Σηοιτεία Γιαδικαζίας-Φρημαηοδόηηζη 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Το Ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και από εκνικοφσ 
πόρουσ ςε ποςοςτό.  
Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Ρράξθσ με τίτλο : «Επζκταςθ, αναβάκμιςθ των υποδομϊν 
δευτεροβάκμιασ φροντίδασ υγείασ» ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 2β «Υποδομζσ υποςτιριξθσ ανκρϊπινου 
δυναμικοφ» του Ε.Ρ. «Βορείου Αιγαίο»   
Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο 1 τθσ Ρράξθσ : «Επζκταςθ, αναβάκμιςθ των υποδομϊν 
δευτεροβάκμιασ φροντίδασ υγείασ» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Βορείου Αιγαίο 
» με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 1806/02-08-2017 τθσ ΕΥΔ Ε.Ρ. ΡΕΙΨΕΕΙΑΣ ΒΟΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ  και ζχει λάβει κωδικό MIS 5010357.  
 Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ 
Ανάπτυξθσ ) και από εκνικοφσ πόρουσ. 

mailto:promithiongnlimnou@gmail.com
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ. 

Α/Α ΕΙΔΘ  ΡΟΣΟΤΘΤΑ  

1  ΪΘΨΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΑΨΟΣ 1 

2  ΑΡΙΝΙΔΫΤΘΣ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟ ΚΑΙ ΒΘΜΑΤΟΔΟΤΘ 1 

3 ΙΝΟΡΤΙΚΟ ΛΑΥΓΓΟΣΚΟΡΙΟ 1 

4 ΨΥΓΟΚΕΝΤΟΣ 48 ΘΕΣΕΫΝ 1 

5 ΜΕΤΘΤΘΣ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΙΚΟΥ ΤΥΡΟΥ 1 

6 ΨΥΓΟΚΕΝΤΟΣ ΓΫΝΙΑΚΘΣ ΚΕΨΑΛΘΣ 8 ΡΕΙΡΟΥ ΘΕΣΕΫΝ 1 

7 ΨΥΓΟΚΕΝΤΟΣ ΜΙΚΟΑΙΜΑΤΟΚΙΤΘ 24 ΘΕΣΕΫΝ 1 

8 ΡΕΙΣΤΟΨΙΚΟΣ ΑΝΑΚΙΝΘΤΘΑΣ 1 

9 ΜΙΚΟΣΚΟΡΙΟ 1 

10 ΕΡΫΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ 80LT 1 

11 ΜΘΩΑΝΘΜΑ ΚΥΚΛΙΚΘΣ ΡΑΘΘΤΙΚΘΣ ΚΙΝΘΣΘΣ 
ΓΟΝΑΤΟΣ/ΙΣΩΥΟΥ (CPM) 

1 

12 ΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΥΡΕΘΩΟΣ 1 

12 ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΡΙΕΣΟΜΕΤΟ/ΟΞΥΜΕΤΟ, ΤΟΩΘΛΑΤΟ 5 

14 ΘΛΕΚΤΟΚΑΔΙΟΓΑΨΟΣ 3-ΚΑΝΑΛΟΣ 10 

15 ΜΟΝΙΤΟ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΗΫΤΙΚΫΝ ΡΑΑΜΕΤΫΝ 2 

16 ΘΕΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΫΜΑΤΑ ΩΕΙΟΥΓΙΚΫΝ ΤΑΡΕΗΫΝ 2 

17 ΣΥΣΚΕΥΘ ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΥΓΫΝ 2 

18 ΑΚΤΙΝΟΓΑΨΙΚΟ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ ΪΘΨΙΑΚΟ, DR 1 

19 ΥΡΕΘΩΟΤΟΜΟΓΑΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ/ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΣ 1 

20 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΘ ΡΟΛΥΘΟΝΑ (BOOM) 1 

 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) :  33100000-1 «Ιατρικζσ ςυςκευζσ» 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 480.250.00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ 24 % 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΨΡΑ: 387.298,39 ΨΡΑ :  92.951,61 €). 
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Το ζργο διαιρείται ςε 20 είδθ. Ο προχπολογιςμόσ ανά τμιμα είναι ο εξισ: 

Α/Α ΕΙΔΘ  Ποςότθτα  Προχπολογιςμόσ 
προ Φ.Π.Α.  

ΦΠΑ 24%  Προχπολογιςμόσ 
με ΦΠΑ 

1  ΪΘΨΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΑΨΟΣ 1 161.290,32 38.709,68 200.000,00 

2  ΑΡΙΝΙΔΫΤΘΣ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟ 
ΚΑΙ ΒΘΜΑΤΟΔΟΤΘ 

1 5.645,16 1.354,84 7.000,00 

3 ΙΝΟΡΤΙΚΟ ΛΑΥΓΓΟΣΚΟΡΙΟ 1 2.822,58 677,42 3.500,00 

4 ΨΥΓΟΚΕΝΤΟΣ 48 ΘΕΣΕΫΝ 1 4.435,48 1.064,52 5.500,00 

5 ΜΕΤΘΤΘΣ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΙΚΟΥ 
ΤΥΡΟΥ 

1 201,61 48,39 250,00 

6 ΨΥΓΟΚΕΝΤΟΣ ΓΫΝΙΑΚΘΣ 
ΚΕΨΑΛΘΣ 8 ΡΕΙΡΟΥ ΘΕΣΕΫΝ 

1 1.451,61 348,39 1.800,00 

7 ΨΥΓΟΚΕΝΤΟΣ 
ΜΙΚΟΑΙΜΑΤΟΚΙΤΘ 24 
ΘΕΣΕΫΝ 

1 1.048,39 251,61 1.300,00 

8 ΡΕΙΣΤΟΨΙΚΟΣ 
ΑΝΑΚΙΝΘΤΘΑΣ 

1 322,58 77,42 400,00 

9 ΜΙΚΟΣΚΟΡΙΟ 1 292,94 70,31 363,25 

10 ΕΡΫΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ 80LT 1 1.209,68 290,32 1.500,00 

11 ΜΘΩΑΝΘΜΑ ΛΥΚΛΙΚΘΣ 
ΡΑΘΘΤΙΚΘΣ ΚΙΝΘΣΘΣ 
ΓΟΝΑΤΟΣ/ΙΣΩΥΟΥ (CPM) 

1 6.451,61 1.548,39 8.000,00 

12 ΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΥΡΕΘΩΟΣ 1 10.080,65 2.419,35 12.500,00 

12 ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟ 
ΡΙΕΣΟΜΕΤΟ/ΟΞΥΜΕΤΟ, 
ΤΟΩΘΛΑΤΟ 

5 6.854,84 1.645,16 8.500,00 

14 ΘΛΕΚΤΟΚΑΔΙΟΓΑΨΟΣ 3-
ΚΑΝΑΛΟΣ 

10 12.096,77 2.903,23 15.000,00 

15 ΜΟΝΙΤΟ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ 
ΗΫΤΙΚΫΝ ΡΑΑΜΕΤΫΝ 

2 9.677,42 2.322,58 12.000,00 

16 ΘΕΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΫΜΑΤΑ 
ΩΕΙΟΥΓΙΚΫΝ ΤΑΡΕΗΫΝ 

2 9.677,42 2.322,58 12.000,00 

17 ΣΥΣΚΕΥΘ ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΥΓΫΝ 2 5.645,16 1.354,84 7.000,00 

18 ΑΚΤΙΝΟΓΑΨΙΚΟ 
ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ ΪΘΨΙΑΚΟ, DR 

1 96.774,19 23.225,81 120.000,00 

19 ΥΡΕΘΩΟΤΟΜΟΓΑΨΟΣ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ/ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΣ 

1 48.387,10 11.612,90 60.000,00 

20 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΘ ΡΟΛΥΘΟΝΑ 
(BOOM) 

1 1.209,68 290,32 1.500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  387.298,39 92.951,61 480.250,00 
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Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε τρεισ (3) μινεσ  + ζτθ εγγφθςθσ (τουλάχιςτον 2 ζτθ) όπου απαιτείται. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
I  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τθσ τιμισ.  

Οι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλουν προςφορά για ζνα ι για το ςφνολο των τμθμάτων .  

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό 
δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -
2013», 
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   
τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  
Του Ν. 4412/2016 άρκρο 347 
Του  Ν. 4472/19-5-2017, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του οποίου ( άρκρο 332 παράγραφοι 17 και 18) θ 
εκδίκαςθ των ενςτάςεων από τθν ΑΕΡΡ κα ξεκινιςει ςτισ 26/06/2017. 
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο», ζτςι όπωσ 
τροποποιοφμενοσ ιςχφει ςιμερα.  
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 
του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,. 
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των 
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  
Το π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”+ 
Το Ν. 4478/2017 άρκρο 87 (Τροποποιιςεισ του Ν. 4412/2016)  
του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων 
κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με 
τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων 
Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν 
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προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα»1, τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του 
ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ 
Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ 
λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”,  
τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων 
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του Τπουργείου 
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων » 
τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 
“Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..) 
Το Ρ.Δ/μα 39/4-5-2017 (ΨΕΚ 64) «Κανονιςμόσ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ 
Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν  
Τθσ με αρικμ. 2203/2-6-2017 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Υγείασ.  
των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 
Τθσ με αρικμ. πρωτ. 1806/02-08-2017 ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «Ρρομικεια εξοπλιςμοφ για τθν επζκταςθ, 
αναβάκμθςθ των υποδομϊν δευτεροβάκμιασ φροντίδασ υγείασ  τθσ Ρεριφζρειασ Βερείου Αιγαίου» με 
κωδικό ΡΣ 5010357 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίου 2014-2020»  

Το αρικμ. πρωτ. 229/9191/12-4-2017 ζγγραφο του Υπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ Γενικι Δ/νςθ 
Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν 

Τθν υπ. αρικ. 31/29-11-2018, κζμα 79 «Ζγκριςθ 1) Ρροκιρυξθσ Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ 

Διαγωνιςμοφ προμικειασ ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ μζςω ΕΣΡΑ 2014-2020, του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λιμνου 2) 

Ζγκριςθ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν μετά από Δθμόςια Διαβοφλευςθ 3) Συγκρότθςθ επιτροπισ διενζργειασ 

Ανοιχτοφ Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ» (ΑΔΑ : 6ΑΕ34607Ο-ΓΝΑ)  

Τθν υπ. αρικ. 8/14-5-2018, κζμα 18 «Ζγκριςθ ςυγκρότθςθσ επιτροπισ ςφνταξθσ και ελζγχου τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν βάςει ΨΕΚ 2540/β/07-11-2011» (ΑΔΑ: 6Ϋ8Λ469ΘΗΞ-Κ1Υ) 

Τθν αρικμ. πρωτ. οικ.1787/4-7-2019 κετικι γνϊμθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείρθςθσ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ 

Βορείου Αιγαίου με κζμα «Ζγκριςθ Διακιριξθσ για το Υποζργο ¨Ρρομικεια Ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ 

για το Γενικό Νοςοκομείο-Κζντρο Υγείασ Λιμνου¨ Α/Α 1 τθσ πράξθσ 5030713» 

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 3θ Οκτωβρίου 2019 θμζρα Ρζμπτθ και 
ϊρα 14:00 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, 
11θ Οκτωβρίου 2019, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 13:00 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ 
ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ ΤΟΥ 
Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ. 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ & ΩΑ 
ΕΝΑΞΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr  

Του Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ. 
03-09-2019 

04-09-2019 και ϊρα 
07:00 τθσ αυτισ 

θμερομθνίασ 

03-10-2019  και ϊρα 
14:00 

 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 29-08-2019 ςτθν 
Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. (ελάχιςτθ προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν 35 
θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ζνωςθσ) 

Το αργότερο τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ θ Ανακζτουςα Αρχι αποςτζλλει 
γνωςτοποίθςθ ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 64 του Ν. 4412/2016. 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr.  

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται ςτο τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων 
Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ ΣΤΟΝ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΤΥΡΟ  

1. ΤΑ ΝΕΑ ΤΘΣ ΛΕΣΒΟΥ  

2. ΓΕΝΙΚΘ ΔΘΜΟΡΑΣΙΫΝ  

3. ΔΘΜΟΡΑΣΙΫΝ & ΡΛΕΙΣΤΘΙΑΣΜΫΝ  

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί  ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) :   www.limnoshospital.gr . 

Θ δθμοςίευςθ ςτον Ελλθνικό Τφπο κα γίνει μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα 
τθσ Ε.Ε. ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016. 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Η δαπάνη των δημοςιεφςεων ςτον Ελληνικό Τφπο βαρφνει το Γενικό Νοςοκομείο-Κζντρο Υγείασ Λήμνου. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.limnoshospital.gr/
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1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

ΑΔΑ: 7Ν7Ω469ΗΖΞ-3ΤΞ
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ με αρ. 120525/2019  Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ 
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ , ιτοι: 
Ραράρτθμα Ι : Αναλυτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
Ραράρτθμα ΙΙ:  ΕΕΕΣ, Ραράρτθμα ΙII: Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ, Ραράρτθμα IV: Υπόδειγμα 
οικονομικισ προςφοράσ, Ραράρτθμα V: Υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν, Ραράρτθμα VI: Σχζδιο 
ςφμβαςθσ. 

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ  

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 12 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του 
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν 
εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 7Ν7Ω469ΗΖΞ-3ΤΞ
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2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα .  

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. (άρκρο 92 του Ν. 4412/2016)  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Ωάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). ( Άρκρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016) 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Ωάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα 
περί Δικθγόρων. 

Άλλα ζντυπα μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ 
ςτθν ελλθνικι, αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα Ι (όπωσ π.χ. το βιβλιάριο ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν ανά 
όχθμα)  

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Ψ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία 
λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να 
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ 
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και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ κα ςυνταχκοφν ςφμφωνα με τα Υποδείγματα ςτο Ραράρτθμα VII τθσ παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Ϋςτόςο, ςε 
περίπτωςθ που θ προμικεια κατακυρωκεί ςε ζνωςθ προςϊπων, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, εφόςον 
το κεωριςει αναγκαίο για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, να ηθτιςει από τθν ζνωςθ να 
περιβλθκεί οριςμζνθ νομικι μορφι και θ ζνωςθ ςτθν περίπτωςθ αυτι υποχρεοφται να το πράξει.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. (άρκρο 19 παρ. 4 του Ν. 4412/2016)  

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ (άρκρο 72 του Ν. 4412/2016) 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 
ανζρχεται ςτο ποςό ίςο με το 2% του προχπολογιςμοφ  κάκε τμιματοσ του ζργου προ ΨΡΑ ( ςφμφωνα με 
το ςυνθμμζνο υπόδειγμα τθσ διακιρυξθσ) 

Συγκεκριμζνα, το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ για κάκε τμιμα του ζργου είναι: 

 

Α/Α ΕΙΔΘ  Ποςότητα  Προχπολογιςμόσ 
προ Φ.Π.Α.  

Εγγυητική 
επιςτολή 
ςυμμετοχήσ 2% 

1  ΪΘΨΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΑΨΟΣ 1 161.290,32 3.225,81 

2  ΑΡΙΝΙΔΫΤΘΣ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟ 
ΚΑΙ ΒΘΜΑΤΟΔΟΤΘ 

1 5.645,16 112,90 

3 ΙΝΟΡΤΙΚΟ ΛΑΥΓΓΟΣΚΟΡΙΟ 1 2.822,58 56,45 

4 ΨΥΓΟΚΕΝΤΟΣ 48 ΘΕΣΕΫΝ 1 4.435,48 88,71 

5 ΜΕΤΘΤΘΣ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΙΚΟΥ 
ΤΥΡΟΥ 

1 201,61 4,03 

6 ΨΥΓΟΚΕΝΤΟΣ ΓΫΝΙΑΚΘΣ 
ΚΕΨΑΛΘΣ 8 ΡΕΙΡΟΥ ΘΕΣΕΫΝ 

1 1.451,61 29,03 
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7 ΨΥΓΟΚΕΝΤΟΣ 
ΜΙΚΟΑΙΜΑΤΟΚΙΤΘ 24 
ΘΕΣΕΫΝ 

1 1.048,39 20,97 

8 ΡΕΙΣΤΟΨΙΚΟΣ 
ΑΝΑΚΙΝΘΤΘΑΣ 

1 322,58 6,45 

9 ΜΙΚΟΣΚΟΡΙΟ 1 292,94 5,86 

10 ΕΡΫΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ 80LT 1 1.209,68 24,19 

11 ΜΘΩΑΝΘΜΑ ΚΥΚΛΙΚΘΣ 
ΡΑΘΘΤΙΚΘΣ ΚΙΝΘΣΘΣ 
ΓΟΝΑΤΟΣ/ΙΣΩΥΟΥ (CPM) 

1 6.451,61 129,03 

12 ΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΥΡΕΘΩΟΣ 1 10.080,65 201,61 

12 ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟ 
ΡΙΕΣΟΜΕΤΟ/ΟΞΥΜΕΤΟ, 
ΤΟΩΘΛΑΤΟ 

5 6.854,84 137,10 

14 ΘΛΕΚΤΟΚΑΔΙΟΓΑΨΟΣ 3-
ΚΑΝΑΛΟΣ 

10 12.096,77 241,94 

15 ΜΟΝΙΤΟ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ 
ΗΫΤΙΚΫΝ ΡΑΑΜΕΤΫΝ 

2 9.677,42 193,55 

16 ΘΕΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΫΜΑΤΑ 
ΩΕΙΟΥΓΙΚΫΝ ΤΑΡΕΗΫΝ 

2 9.677,42 193,55 

17 ΣΥΣΚΕΥΘ ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΥΓΫΝ 2 5.645,16 112,90 

18 ΑΚΤΙΝΟΓΑΨΙΚΟ 
ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ ΪΘΨΙΑΚΟ, DR 

1 96.774,19 1.935,48 

19 ΥΡΕΘΩΟΤΟΜΟΓΑΨΟΣ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ/ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΣ 

1 48.387,10 967,74 

20 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΘ ΡΟΛΥΘΟΝΑ 
(BOOM) 

1 1.209,68 24,19 

 

 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 11-05-2020 , άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ 
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ 
αυτϊν, και   
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2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8 δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ (άρκρο 73 του Ν. 4412/2016)  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ (άρκρο 73 παρ. 1 του Ν. 44122016)  :  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
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Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ.  

2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 
προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ (άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετικι 
διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ). 

2.2.3.3.    Κατ' εξαίρεςθ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το 
ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, 
ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ 
προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  
 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ, (Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 

περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ  κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.) 

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
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απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 

του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. 

 Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο 
εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ  

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 
3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ)  

2.2.3.6. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.7. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα 
που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 του Ν. 4412/2016 παρ. 7). 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ (άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
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αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του 
Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Τλικοφ.  

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα αποδεικνφεται με τα ακόλουκα 
δικαιολογθτικά: 
α) Κατάλλθλεσ τραπεηικζσ βεβαιϊςεισ: Κατάλλθλεσ τραπεηικζσ βεβαιϊςεισ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα 
τθσ επιχείρθςθσ . Θ πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ πρζπει να είναι τουλάχιςτον το ίςο του μζςου 
ετιςιου κφκλου εργαςιϊν τθσ τελευταίασ τριετίασ, πάντωσ, να καλφπτει το προχπολογιηόμενο ποςό χωρίσ 
Ψ.Ρ.Α.του τμιματοσ ι τμθμάτων για τα οποία υποβάλλεται θ προςφορά.  

β) Οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων , ςτθν περίπτωςθ που θ 
δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων απαιτείται από τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Αντίγραφο ι απόςπαςμα του ιςολογιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ των 
τριϊν (3) τελευταίων ετϊν, ςτθν περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ των ιςολογιςμϊν απαιτείται από τθ 
νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνθ θ επιχείρθςθ. Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί ι αςκεί 
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςχετικά με τθν αιτοφμενθ προμικεια, για χρονικό διάςτθμα που δεν 
επιτρζπει τθν ζκδοςθ κατά νόμο τριϊν (3) ιςολογιςμϊν, υποβάλει τουσ ιςολογιςμοφσ, εφόςον υπάρχουν, 
ι άλλα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν κατά το διάςτθμα αυτό. Πςοι από το νόμο δεν ζχουν τθν 
υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ιςολογιςμοφ, κα πρζπει με υπεφκυνθ διλωςι τουσ να δθλϊνουν τον κφκλο 
εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, ςυνυποβάλλοντασ νόμιμα αντίγραφα φορολογικϊν δθλϊςεων (φορολογίασ 
ειςοδιματοσ ι εκκακαριςτικϊν ΨΡΑ) για τα αντίςτοιχα ζτθ. 

γ) διλωςθ περί του ολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν και κατά περίπτωςθ του κφκλου εργαςιϊν ςτον 
τομζα δραςτθριοτιτων που αποτελεί το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ/διακιρυξθσ, για τισ τρεισ τελευταίεσ 
οικονομικζσ χριςεισ κατ’ ανϊτατο όριο, ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ του οικονομικοφ φορζα ι 
ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του, εφόςον είναι διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ για τον εν λόγω κφκλο 
εργαςιϊν. 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται:  

α) να ζχουν ςυνάψει τουλάχιςτον μία ςφμβαςθ προμικειασ ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ ςτον ιδιωτικό 
ι δθμόςιο τομζα «αντίςτοιχου προχπολογιςμοφ»  

β) να κατατεκοφν βεβαιϊςεισ ορκισ εκτζλεςθσ ςυμβάςεων αντίςτοιχου αντικειμζνου και 
προχπολογιςμοφ  

γ) να διακζτουν το ςφνολο των αδειϊν / πιςτοποιθτικϊν κλπ. που απαιτοφνται και αναγράφονται 
αναλυτικά ςτο κείμενο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ διακιρυξθσ.    

2.2.7 Πρότυπα διαςφάλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικήσ διαχείριςησ  
Δεν απαιτοφνται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά ςτα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
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παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.(άρκρο 78 παρ. 1 του Ν. 4412/2016). 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙ , το οποίο 
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ  καταρτίηεται βάςει 
του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από 
τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1  

[Σημείωςη : Λόγω του ότι η ςφμβαςη υποδιαιρείται ςε τμήματα και τα κριτήρια επιλογήσ δεν ποικίλλουν 
από τμήμα ςε τμήμα, πρζπει να ςυμπληρώνεται ζνα ΕΕΕΣ για όλα τα τμήματα.] 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ϋσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα (άρκρο 80 του Ν. 4412/2016)  

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. ( άρκρο 104 παρ. 1 του Ν. 4412/2016) 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).( Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016) 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4 (άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016) 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 

ΑΔΑ: 7Ν7Ω469ΗΖΞ-3ΤΞ





 

Σελίδα 21  

 

 
 

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Βοόρειο Αιγαίο 

Ευρωπαΰκή Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

  

πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 
(άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016). 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα 
ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ . Επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου 
αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 
ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου 
οποίου οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ+.  

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν 
οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα 
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δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ 
ςτο Ωρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από 
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία 
των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία 
αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των 
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ 
με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από 
το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί 
τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν 
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν 
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί 
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι 
γνωςτοί. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει 
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται 
από τθν παροφςα διαδικαςία. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005».και 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. (Ραράρτθμα XI 

Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ .) 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
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Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ  

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν 
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και  χρθματοοικονομικισ επάρκειασ  οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να 
προςκομίςουν με τθν τεχνικι προςφορά τουσ – επί ποινι αποκλειςμοφ – ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα 
ιςολογιςμϊν τθσ τελευταίασ τριετίασ ι ( ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ ιςολογιςμϊν) επικυρωμζνα 
φωτοαντίγραφα των αντίςτοιχων φορολογικϊν δθλϊςεων , από τα οποία κα προκφπτει το φψοσ του 
ετιςιου γενικοφ κφκλου εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, για τα αναφερόμενα ανωτζρω χρονικά διαςτιματα ι 
Υπεφκυνθ Διλωςθ περί του φψουσ του ςυνολικοφ κφκλου 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
τα δικαιολογθτικά τθσ παρ. 2.2.6 (α-γ)  

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΨΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ (άρκρο 83 ν. 4412/2016) 
που προβλζπονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από 
οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν 
ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ 
ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που 
εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.8. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. ( άρκρο 78 παρ. 
1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016) 
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Σ’ αυτιν τθν περίπτωςθ κα πρζπει με τθν κατάκεςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ να κατακζςει 
αντίγραφοςφμβαςθσ που ζχει ςυνάψει μετά τρίτων, του προμθκευτι ευκυνόμενου ςε κάκε περίπτωςθ εισ 
ολόκλθρον ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ, οι οποίοι κα είναι εξουςιοδοτθμζνοι και υπόχρεοι για τθ 
ςυντιρθςθ, τθν επιςκευι και τθν προμικεια των αναγκαίων  ανταλλακτικϊν, όπωσ αναλυτικά 
περιγράφονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ» τθσ παροφςασ.  

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ  

2.3.1. Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο Ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
αποκλειςτικά  βάςει τιμισ   

2.3.2  Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν 

Δεν ιςχφει ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  

2.3.3. Θλεκτρονικοί πλειςτθριαςμοί 

Δεν ιςχφει ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν παροφςα για το ςφνολο τθσ 
προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ . 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ  . (Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016) 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

Ωρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ (παρ. 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. Ρ1/2390/2013 
(ΨΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)».  

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΨΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
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οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. ( Ρρβλ άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 

4412/2016) 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα,( άρκρο 11, παρ. 1.11 τθσ ωσ άνω υπουργικισ απόφαςθσ) ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει 
πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, 
αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν 
εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται 
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία 
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραφα 
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Ωάγθσ (Apostille).Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν ψθφιακι υπογραφι, τα ΨΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται 
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
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ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν 

 (άρκρο 93 περ. α του ν. 4412/2016): 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και 
τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙΙ.).  

Το εν λόγω πρότυπο ςυμπλθρϊνεται από τον υποψιφιοι οικονομικό φορζα, εξάγεται, αποκθκεφεται και 
υποβάλλεται θλεκτρονικά μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ από τθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ – https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el, ενϊ 
πλθροφορίεσ για τθ ςυμπλιρωςι του αναγράφονται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 
[http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403
629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61] 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. (ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ 
ΡΑΑΤΘΜΑ VI .)  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ και τισ προδιαγραφζσ 
αυτισ, που ζχουν τεκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ 
απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των 
οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, 
ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα 

Ο επιμζρουσ φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα περιζχει ςυνεπϊσ, υποχρεωτικά  με ποινι αποκλειςμοφ 
τθσ προςφοράσ, τα παρακάτω ςτοιχεία, ψθφιακά υπογεγραμμζνα: 

1. Τον  Ρίνακα Συμμόρφωςθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV ), που να ανταποκρίνεται αναλυτικά ςτουσ όρουσ των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν ανά παράρτθμα, κεφάλαιο και παράγραφο, με αναλυτικι και ςαφι 
επιςιμανςθ των ςθμείων ςυμφωνίασ, απόκλιςθσ ι τυχόν πρόςκετων δυνατοτιτων πζραν των 
προδιαγραφϊν, κακϊσ και παραπομπι ςτο αντίςτοιχο ςθμείο τθσ Τεχνικισ προςφοράσ προσ 
τεκμθρίωςθ, ϊςτε να είναι δυνατι θ επακριβισ ςφγκριςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν.  

Αναλυτικά ο ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΨΫΣΘΣ ςυμπλθρϊνεται ςφμφωνα με τισ κάτωκι οδθγίεσ: 

Στθ ςτιλθ «ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι 
επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» πρζπει να  ςυμπλθρωκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο θ λζξθ «ΝΑΙ» ι αρικμόσ 
όπου απαιτείται. Θ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» είναι απαράβατοσ όροσ ςφμφωνα με τθν παροφςα Διακιρυξθ. 
Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν πλιρωσ τουσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΩΙ εάν θ 
αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν προςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν 
ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν προςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί 
απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και 
επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ (ιδιαίτερα αν αυτι αποτελεί ελάχιςτθ). 

Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Ραράρτθμα τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ 
το οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Ψυλλάδια καταςκευαςτϊν ι αναλυτικζσ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ , υποςτιριξθσ κ.λ.π. που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου 
τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ. Στθν αρχι του Ραραρτιματοσ καταγράφεται 
αναλυτικόσ πίνακασ των περιεχομζνων του. 

Είναι ιδιαίτερθ επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά 
το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ ( π.χ. τεχν. Ψυλλάδιο 3, ςελ. 4 παράγραφοσ 4). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό φυλλάδιο 
ι ςτθ ςχετικι αναφορά, τεχνικι κλπ. κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία ι 
υπερκάλυψθ και κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ ςτθν οποία 
καταγράφεται θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι ( π.χ. Ρροδ. 4.3) 

Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ και θ 
παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται.  

Θ αρμόδια επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ υποψιφιουσ ςτοιχεία κατά τθν αξιολόγθςθ 
των τεχνικϊν προςφορϊν.  

Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ», για ζςτω και ζναν από τουσ όρουσ ςτον 
πίνακα ςυμμόρφωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτο ςχετικό όρο.  

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν  (άρκρο 58 του ν. 4412/2016) 

Επιπλζον,  

1. Οποιοδιποτε δικαιολογθτικό – πιςτοποιθτικό ηθτείται από το Ραράρτθμα Ι των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν. 

2. Οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν τεχνικι προςφορά του 
διαγωνιηόμενου και απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

2. Ο προςφζρων πρζπει, να επιςυνάψει ςτθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα τθσ τεχνικισ προςφοράσ του και 
τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά διαςφάλιςθσ ποιότθτασ όπωσ αυτά ηθτοφνται ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ.  

3. Ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν τθσ τελευταίασ τριετίασ ι ( ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ 
ιςολογιςμϊν) επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα των αντίςτοιχων φορολογικϊν δθλϊςεων , από τα 
οποία κα προκφπτει το φψοσ του ετιςιου γενικοφ κφκλου εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, για τα 
αναφερόμενα ανωτζρω χρονικά διαςτιματα ι Υπεφκυνθ Διλωςθ περί του φψουσ του ςυνολικοφ 
κφκλου 

Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. ( άρκρο 78 παρ. 
1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016) 

Σ’ αυτιν τθν περίπτωςθ κα πρζπει με τθν κατάκεςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ να κατακζςει αντίγραφο 
ςφμβαςθσ που ζχει ςυνάψει μετά τρίτων, του προμθκευτι ευκυνόμενου ςε κάκε περίπτωςθ εισ 
ολόκλθρον ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ, οι οποίοι κα είναι εξουςιοδοτθμζνοι και υπόχρεοι για τθ 
ςυντιρθςθ, τθν επιςκευι και τθν προμικεια των αναγκαίων  ανταλλακτικϊν, όπωσ αναλυτικά 
περιγράφονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ» τθσ παροφςασ. 

Θ αρμόδια επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ υποψιφιουσ ςτοιχεία κατά τθν αξιολόγθςθ 
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των τεχνικϊν προςφορϊν.  

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν  (άρκρο 58 του ν. 4412/2016) 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ,  
όπωσ ορίηεται κατωτζρω και  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα ΙV τθσ διακιρυξθσ:  

Α. Τιμζσ 

Θ τιμι των υπό προμικεια ειδϊν  δίνεται ςε ευρϊ/ανά τεμάχιο 

*Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα 
που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα V τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf.+ 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. (παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016) 

Ειδικότερα: 

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 44 του Ν. 4605/2019 
(Αϋ 52). 

β) Ωαρτόςθμο 3%  επί τθσ κράτθςθσ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του χαρτοςιμου. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

δ) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ (Ν. 
2283/94, ΨΕΚ 151/Α/94, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει). 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Ψ.Ρ.Α επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

τισ τιμζσ αυτζσ είτε αναφζρεται ςτθν προςφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται και κάκε άλλθ 
επιβάρυνςθ, για παράδοςι, αποξιλωςθ του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ (όπου αυτό υπάρχει) και απόκεςι 
του ςε χϊρο (του νοςοκομείου, τθσ πόλθσ κλπ, που κα του υποδείξει θ Α.Α., εγκατάςταςθ του νζου, κζςθ 
του ςε λειτουργία και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ (τόςο των τεχνικϊν όςο και των χρθςτϊν) κακϊσ και 
ςυντιρθςι του ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ϋσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΫ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΫ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι (παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016).  

Για κάθε είδοσ που θα δοθεί προςφορά, θα κατατεθεί και ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ επιμζρουσ 
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φάκελοσ οικονομικήσ προςφοράσ προκειμζνου ςε περίπτωςη υποβολήσ  προςφυγών να μην κωλφεται η 
ςυνζχιςη του διαγωνιςμοφ για τα υπόλοιπα είδη.   

Το αντικείμενο τθσ παροφςασ, περιλαμβάνει είκοςι (20)  διακριτά τμιματα με διακριτό προχπολογιςμό. 
Οι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλουν προςφορά για ζνα ι περιςςότερα τμιματα .  

Δεν επιτρζπεται θ μερικι προςφορά ειδϊν και ποςοτιτων  τμιματοσ ι τμθμάτων του ζργου.  

Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Συνιςτάται ςτουσ διαγωνιηόμενουσ να επιςκεφκοφν τα κτίρια του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΘΜΝΟΥ ςτθ Μφρινα Λιμνου, 
για να αποκτιςουν πλιρθ εικόνα των χϊρων και των παροχϊν για τθν εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων. 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν (Άρκρο 91 του ν. 4412/2016) 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Ωρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Ωρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ, (Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 
100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16) 
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  
θ οποία δεν πλθροί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 
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θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
Ι) θ οποία είναι ανϊτερθ από τθν τιμι του παρατθρθτθρίου  τιμϊν 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν   

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

      Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν  …………………………………………….  Θμζρα…………………………….  και ϊρα 10:00π.μ.  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου  
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι 
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ  προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, 
των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν 
αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. Το 
εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», 
ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
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ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ .  

*Επιςθμαίνεται ότι τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία 
απόφαςθ+ 

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ 
αναδόχου 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν 
θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι 
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον 
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον 
θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  

 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, είναι ψευδι ι ανακριβι , ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με  

 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ  
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ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ 
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με 
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι : 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 
αναςτολϊν επί αυτϊν,  

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό 
ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

 [3.4] Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία . 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   
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γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν 
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ 
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
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επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ,- καλισ λειτουργίασ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΨΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα... τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΨΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

Για τθν καλι λειτουργία των μθχανθμάτων – όπου απαιτείται- ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι εγγυθτικι επιςτολι  καλισ λειτουργίασ αυτϊν , ποςοςτοφ 7%  επί τθσ αξίασ των ειδϊν  
χωρίσ Ψ.Ρ.Α. 

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
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οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. (Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016) 

 Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, 
αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να 
διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από 
νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, εφόςον δεν αλλοιϊνουν το φυςικό αντικείμενο 
(είδοσ , ποςότθτα, παραδοτζα) χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του 
αρμοδίου οργάνου , ιτοι τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων του 
Διαγωνιςμοφ. Κάκε τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ πριν υπογραφεί πρζπει να τφχει τθσ προζγκριςισ τθσ από 
το Διοικθτικό Συμβοφλιο των διαςυνδεόμενων Νοςοκομείϊν:Γενικό Νοςοκομείο Μυτιλινθσ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ) 
κα Γενικό Νοςοκομείο – Κζντρο Υγειασ Λιμνου  και τθσ ΕΥΔ ΕΡ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
(Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ) 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι των υλικϊν  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Στθν αμοιβι του αναδόχου,  περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ 
επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 44 του Ν. 4605/2019 
(Αϋ 52). 

β) Ωαρτόςθμο 3%  επί τθσ κράτθςθσ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του χαρτοςιμου. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

δ) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ (Ν. 
2283/94, ΨΕΚ 151/Α/94, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει). 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ (Άρκρο 203 του ν. 4412/2016) 

 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα 
ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο 
παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν 
παράγραφο .....τθσ παροφςασ *θ παράγραφοσ αυτι ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ από τθν Α.Α. με βάςθ 
τουσ ειδικοφσ όρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και παραπομπι ςτα αντίςτοιχα άρκρα τθσ διακιρυξθσ + 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
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β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ 
επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ *θ περίπτωςθ αυτι 
ςυμπλθρϊνεται εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο (άρκρο 207 του ν. 4412/2016) 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που 
παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΨΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων  (Άρκρο 205 του ν. 

4412/2016) 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Ωρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα είδθ ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ  ςτισ κατά τόπουσ 
μονάδεσ – όπωσ αναλυτικά αναφζρονται ςτθν παροφςα- μζςα ςε τρεισ (3) μινεσ από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

6.2  Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα....τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν 
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί 
μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.  

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα όςα προβλζπονται από το άρκρο 208 του Ν. 4412/2016.  

6.2.2.  ΡΑΑΛΑΒΘ  

Θα πραγματοποιθκεί  παραλαβι των ειδϊν, θ οποία  κα γίνει από τθν προβλεπόμενθ Επιτροπι 
παραλαβισ του Γενικοφ Νοςοκομείου-Κ.Υ. Λιμνου. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει τα 
είδθ  καινοφργια και ςυνοδευόμενα από ότι άλλο απαιτείται από τθν παροφςα διακιρυξθ.  

6.2.2.1. ΟΙΣΤΙΚΘ ΡΑΑΛΑΒΘ  

Θ οριςτικι παραλαβι  κα ακολουκιςει τθν ανωτζρω παραλαβι και κα ολοκλθρωκεί μζςα ςε περίοδο 
τριάντα (30) εργαςίμων θμερϊν από τθν παράδοςθ των ειδϊν. 

Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα 
ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ: Θ παραλαβι των ειδϊν κα πραγματοποιθκεί μζςα ςε τρεισ (3) 
μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  Μζςα ςε τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν παράδοςι 
τουσ, κα ολοκλθρωκεί θ οριςτικι παραλαβι τουσ από τθν αρμόδια επιτροπι που κα ςυγκροτθκεί από τθ 
Διοίκθςθσ Γενικοφ Νοςοκομείου-Κ.Υ. Λιμνου.  

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
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επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκ πρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4 Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ (Άρκρο 215 του ν. 4412/2016) 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παρζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ, όπου απαιτείται από τθν παροφςα ,  
για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν. Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο 
ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του αντικειμζνου τθσ προμικειασ.  Επίςθσ, οφείλει κατά το 
χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει 
οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά 
τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου 
ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ 
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 
Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, 
ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ 
μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι 
μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ  

Το φυςικό αντικείμενο του ζργου ςυνίςταται ςτθν προμικεια ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ τθσ πράξθσ 
με τίτλο «Επζκταςθ, αναβάκμιςθ των υποδομϊν δευτεροβάκμιασ φροντίδασ υγείασ ςτο Γενικό 
Νοςοκομείο-Κ.Υ. Λιμνου» με Κωδικό ΟΡΣ 5010357 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-
2020»  

ΣΕΙΑ ΕΝΕΓΕΙΩΝ  
Θ ςειρά (χρονοδιάγραμμα) των ενεργειϊν (φάςεων) που πρζπει να εκτελεςτοφν αμζςωσ μετά τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, για να ολοκλθρωκεί θ οριςτικι παραλαβι των μθχανθμάτων είναι θ ακόλουκθ  
ΦΑΣΗ  Α)  Τα αναγκαία ςτοιχεία και γενικά ςχζδια που είχε ςυνυποβάλει με τθν προςφορά του ο 
ανάδοχοσ πρζπει να αναςυνταχκοφν / ςυμπλθρωκοφν / προςαρμοςτοφν ςτισ ανάγκεσ των μθχανθμάτων 
τθσ ςφμβαςθσ από τθν αρμόδια υπθρεςία του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΘΜΝΟΥ και ςε ςυνεργαςία με τον ανάδοχο, 
ϊςτε να προκφψουν τελικζσ προτάςεισ και ςχζδια, εντόσ επτά (7) θμερϊν το αργότερο από τθν επομζνθ 
τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  
Μζχρι τθν λιξθ τθσ ΨΑΣΘΣ Α ωσ άνω, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αποξθλϊςει τα  υφιςτάμενα 
παλαιά μθχανιματα, να τα ζχει απομακρφνει από τον χϊρο που είναι εγκατεςτθμζνα και να τα ζχει 
αποκζςει ςτο υπόγειο του Νοςοκομείου. 
ΦΑΣΗ  Β)   Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ςτθν ςυνζχεια, με βάςθ τισ τελικζσ προτάςεισ και ςχζδια που ζχουν 
διαμορφωκεί κατά τθν ΨΑΣΘ Α άνω, υποχρεοφται να ολοκλθρϊςει τισ εργαςίεσ ετοιμαςίασ και 
διαμόρφωςθσ των χϊρων τουσ οποίουσ ζχει επιλζξει για τθν τοποκζτθςθ των μθχανθμάτων, το αργότερο 
ςαράντα πζντε (45) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ λιξθσ τθσ ΨΑΣΘΣ Α. Μζςα ςτο διάςτθμα αυτό τθσ 
ετοιμαςίασ και διαμόρφωςθσ των χϊρων μπορεί να πραγματοποιθκεί θ προςκόμιςθ από τον ανάδοχο και 
θ προςωρινι παραλαβι των νζων μθχανθμάτων.  
ΦΑΣΗ  Γ)   Ο ανάδοχοσ ςτον χρόνο που απομζνει μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι  οφείλει να ζχει 
ολοκλθρϊςει τισ δικζσ του υποχρεϊςεισ όπωσ μεταφορά των νζων μθχανθμάτων εντόσ του χϊρου 
τοποκζτθςθσ, εγκατάςταςι του, ςυνδζςεισ, ρυκμίςεισ, δοκιμζσ, εκπαίδευςθ προςωπικοφ, και κζςθ ςε 
πλιρθ λειτουργία των νζων μθχανιματοσ   
ΦΑΣΗ Δ)  Θ ςειρά των ενεργειϊν κλείνει με τθν οριςτικι παραλαβι των μθχανθμάτων από τον φορζα 
ςφμφωνα.   
ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Από τθν ανανζωςθ του ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ τα αναμενόμενα οφζλθ ςυνοψίηονται: 
Στθν εν γζνει εξαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των δομϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου-Κ.Υ. Λιμνου. 
Στθν παροχι ποιοτικότερων υπθρεςιϊν υγείασ ςτο πλθκυςμό ευκφνθσ των δομϊν του Γενικοφ 
Νοςοκομείου-Κ.Υ. Λιμνου και ςτθν κατ' επζκταςθ βελτίωςθ τθσ υγείασ του πλθκυςμοφ. 
Στθ διευκόλυνςθ του ζργου που επιτελεί το ιατρονοςθλευτικό προςωπικό 

Θ προμικεια ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ κρίνεται αναγκαία γιατί ςυμβάλει 
ςτθν αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν υγείασ των κατοίκων των ακριτικϊν νθςιϊν τθσ Λιμνου 
και του Αγίου Ευςτρατίου κακϊσ και των επιςκεπτϊν κατά τουσ κερινοφσ μινεσ. 
Θ προτεινόμενθ Ρράξθ ςυμβάλει ςτον ςτόχο του ΡΕΡ για επζκταςθ και βελτίωςθ των υποδομϊν υγείασ 
και πρόνοιασ και εξαςφάλιςθ ςυνκθκϊν πρόςβαςθσ κυρίωσ ςτισ κοινωνικά και οικονομικά ευπακείσ 
ομάδεσ.  

 Δείχνει ςεβαςμό και ευαιςκθςία  ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Με γνϊμονα τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ 
και τθν προςταςία του οικοςυςτιματοσ και με ςκοπό το υψθλότερο επίπεδο ποιότθτασ χωρίσ 
περιβαλλοντικι επιβάρυνςθ, οι ςυμμετζχοντεσ υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να δθλϊνουν τθ 
ςυμμετοχι τουσ ςε προγράμματα ανακφκλωςθσ, όπωσ προβλζπεται από τα ςχετικά εκ του νόμου 
πιςτοποιθτικά.  

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ειδϊν εξοπλιςμοφ εξαςφαλίηουν τθν πλιρθ ςυμμόρφωςθ με το τρζχον 
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εκνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, ϊςτε να διατθρείται το περιβάλλον κακαρό και υγιζσ. 

 Πλα τα είδθ κα διακζτουν τα απαραίτθτα από τθ νομοκεςία πιςτοποιθτικά χαμθλισ κατανάλωςθσ και 
αποκλειςμοφ των επιβλαβϊν υλικϊν καταςκευισ, εξαςφαλίηοντασ τθ μικρότερθ δυνατι επιβάρυνςθ τθσ 
υγείασ όλων των εμπλεκομζνων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και ευρφτερα, το μετριαςμό τθσ 
κλιματικισ αλλαγισ και ταυτόχρονα τθν αφξθςθ τθσ απόδοςθσ των πόρων.  

Από τθν προμικεια Ϊθφιακοφ Μαςτογράφου, τα αναμενόμενα οφζλθ αφοροφν ςε: 

Θ ζγκαιρθ πρόλθψθ καρκίνου του μαςτοφ και θ μθ αναγκαςτικι μετακίνθςθ του γυναικείου πλθκυςμοφ 
των ακριτικϊν νθςιϊν Λιμνου και Αγίου Ευςτρατίου ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα (Ακινα, Θεςςαλονίκθ) με 
δυςβάςταχτθ οικονομικι δαπάνθ.    

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Απαιτιςεισ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ  

 

1 ΨΘΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΑΦΟΣ 

 
 

 

Σφνκεςθ ςυςτιματοσ 

Σφςτθμα Ϊθφιακισ Μαςτογραφίασ αποτελοφμενο από : 

Γεννιτρια ακτίνων -Ω ΝΑΙ 

Ακτινολογικι λυχνία ΝΑΙ 

Στακμό ελζγχου (Ωειριςτιριο) ΝΑΙ 

Βραχίονα με ψθφιακό ανιχνευτι ΝΑΙ 

Στακμό Ϊθφιακισ Επεξεργαςίασ 
Εικόνασ και Διάγνωςθσ 

ΝΑΙ 

Ωειριςτιριο ΝΑΙ 

Σφςτθμα Ψθφιακισ Υποβοικθςθσ 
Διάγνωςθσ (CAD) 

ΝΑΙ 

Γενικά χαρακτθριςτικά 

Γενικά χαρακτθριςτικά Το ςφςτθμα να είναι το πλζον ςφγχρονο μοντζλο του κάκε 
καταςκευαςτι και να διακζτει τθ δυνατότθτα λιψθσ 2D όπωσ 
και 3D εικόνασ (τομοςφνκεςθ) ςτθ βαςικι του ςφνκεςθ. Να 
περιγραφεί λεπτομερϊσ το ςφςτθμα τομοςφνκεςθσ και θ 
τεχνολογία που χρθςιμοποιείται (step & shot ι continuous, 
αρικμόσ λιψεων, γωνίεσ κλπ). Στθ βαςικι ςφνκεςθ να 
περιλαμβάνεται και ςφςτθμα αναςφνκεςθσ τθσ 3D εικόνασ ςε 
2D (synthetic view) ϊςτε να γίνεται εφικτι θ ςφγκριςθ των 
εικόνων χωρίσ να υποβάλλεται θ εξεταηόμενθ ςε περιττι 
ακτινοβολία. 

Γεννιτρια  

Ιςχφσ, kW ≥4 

Εφροσ, kV 23-35 

Εφροσ mA Να δοκοφν ςτοιχεία 

Εφροσ mAs 5-400 

Σφςτθμα Αυτόματου Ελζγχου 
Ζκκεςθσ (AEC) 

Ελεφκερθ και αυτοματοποιθμζνθ επιλογι για kV, mAs, 
φίλτρα, ςφμφωνα με τθν πυκνότθτα και το πάχοσ του κάκε 
μαςτοφ. Να δοκεί περιγραφι 

Εφροσ ρφκμιςθσ Ωρόνου Ζκκεςθσ Να δοκοφν ςτοιχεία 

Ακτινολογικι Λυχνία 
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Άνοδοσ Θ άνοδοσ να διακζτει κατάλλθλθ τεχνολογία και υλικό ι 
υλικά, ϊςτε να είναι δυνατι θ δθμιουργία φαςμάτων 
ακτινοβόλθςθσ, υψθλισ διειςδυτικότθτασ και χαμθλισ δόςθσ, 
ακόμθ και ςτουσ μεγάλουσ και πυκνοφσ μαςτοφσ. 

Εςτίεσ Δφο (2) (0,1mm & 0,3mm) 
Αυτόματθ & χειροκίνθτθ επιλογι εςτίασ 

Θερμοχωρθτικότθτα ανόδου, HU ≥160.000 

υκμόσ κερμοαπαγωγισ ανόδου, 
HU/min 

Να δοκοφν ςτοιχεία 

Στακμόσ ελζγχου 

Υπολογιςτικό ςφςτθμα Να δοκοφν προσ αξιολόγθςθ: γενιά- ταχφτθτα επεξεργαςτι, 
μνιμθ RAM, μζγεκοσ HDD, περιφερειακά μζςα εγγραφισ, 
κλπ. 

Οκόνθ Τουλάχιςτον 19'', flat panel, υψθλισ ανάλυςθσ τουλάχιςτον 
1MP 

Ωωρθτικότθτα ςκλθροφ δίςκου, GB Να δοκοφν ςτοιχεία 

Ταχφτθτα μεταφοράσ εικόνων ςτο 
ςτακμό εργαςίασ, ΜΒ / sec 

Να δοκοφν ςτοιχεία 

Ωρόνοσ μεταξφ διαδοχικϊν 
εκκζςεων, sec 

≤30 

Ωρόνοσ μεταξφ λιψθσ εικόνασ και 
φόρτωςθσ ςτο ςτακμό χειριςτι, 
(preview), sec 

15 περίπου 

Βραχίονασ 

Ευκυγράμμιςθ (διαφράγματα) Αυτόματθσ επιλογισ. 
Θα εκτιμθκείθ δυνατότθτα και χειροκίνθτθσ επιλογισ. Να 
περιγραφεί. 

Κλείδωμα βραχίονα Με θλεκτρομαγνθτικά φρζνα 

Κίνθςθ βραχίονα Θλεκτροκίνθτθ 

Ρεριςτροφι βραχίονα Να δοκοφν τα χαρακτθριςτικά (ταχφτθτα, γωνίεσ) 

Κάκετθ κίνθςθ, cm Να δοκοφν τα χαρακτθριςτικά (ταχφτθτα, εφροσ κίνθςθσ) 

Απόςταςθ εςτίασ λυχνίασ-ψθφιακοφ 
νιχνευτι (SID), cm 

≥65 

Ϊθφιακζσ ενδείξεισ Να δοκοφν ςτοιχεία 

Ωαρακτθριςτικά ςυςτιματοσ 
ςυμπίεςθσ 

Να εφαρμόηεται αυτόματα και χειροκίνθτα με επιλογι των 
τιμϊν πίεςθσ οι οποίεσ να αναφερκοφν. Να υπάρχει ςφςτθμα 
απελευκζρωςθσ του μαςτοφ 
«ζκτακτθσ ανάγκθσ». 

Μεγεκυντικό ςφςτθμα Να περιλαμβάνεται μία  τουλάχιςτον μεγεκυντικι λιψθ 

Ψθφιακόσ Ανιχνευτισ 

Τφποσ ανιχνευτι Ο ανιχνευτισ να είναι τελευταίασ τεχνολογίασ είτε από 
άμορφο πυρίτιο είτε από άμορφο ςελινιο ι από άλλο υλικό 
αντίςτοιχου Αποτελζςματοσ 

Διαςτάςεισ εξεταςτικοφ πεδίου 
ανιχνευτικισ διάταξθσ, cm 

≥24 Ω 29 

Μζγιςτο χρόνου ζκκεςθσ Να δοκοφν ςτοιχεία 

Βάκοσ και διάςταςθ μιτρασ λιψθσ Να δοκοφν ςτοιχεία 

Μζγεκοσ pixel, μm ≤100 
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Ραράγοντασ DQE ςε πλιρθ 
λειτουργία του ςυςτιματοσ 

Nα διακζτει τον μεγαλφτερο δυνατό παράγοντα DQE ο 
οποίοσ να επιτυγχάνεται ςε δόςθ ειςόδου ανιχνευτι ≤9 mR . 
Nα αναφερκεί θ μζγιςτθ επιτυγχανόμενθ τιμι DQE ςε 0 
lp/mm και ςε 5 lp/mm. 

MTF Να διακζτει το μεγαλφτερο δυνατό παράγοντα MTF ο οποίοσ 
να επιτυγχάνεται ςε δόςθ ειςόδου ανιχνευτι ≤9 mR . Nα 
αναφερκεί θ μζγιςτθ επιτυγχανόμενθ τιμι MTF ςε 2 lp/mm 
και ςε 5 lp/mm. Nα δοκοφν αντίςτοιχα διαγράμματα ςτα 
οποία να φαίνεται θ απόκριςθ τθσ ανιχνευτικισ διάταξθσ. 

Διακριτικι ικανότθτα , lp/mm ≥5 

Συχνότθτα βακμονόμθςθσ Να δοκοφν ςτοιχεία 

Βακμονόμθςθ από χριςτθ/μθχανικό Να δοκοφν ςτοιχεία 

Επίπεδο δόςθσ Να αναφερκεί το επίπεδο δόςεων με ςυγκεκριμζνο τρόπο 
μζτρθςθσ αναφερόμενο ςε διεκνι βιβλιογραφία και 
πρωτόκολλα ποιοτικοφ Ελζγχου 

Στακμόσ Ψθφιακισ Επεξεργαςίασ Εικόνασ και Διάγνωςθσ 

Ωαρακτθριςτικά ςτακμοφ 
επεξεργαςίασ/διάγνωςθσ 

Να δοκοφν προσ αξιολόγθςθ: γενιά- ταχφτθτα επεξεργαςτι, 
μνιμθ RAM, μζγεκοσ HDD, περιφερειακά μζςα 
εγγραφισ, κλπ. 

Διαγνωςτικζσ οκόνεσ Να διακζτει δφο monitors τουλάχιςτον 21¨, υπερφψθλισ 
ανάλυςθσ τουλάχιςτον 5Μ για απεικόνιςθ των ψθφιακϊν 
εξετάςεων ςε πλιρθ ανάλυςθ. 

Ωωρθτικότθτα Να διακζτει ςκλθρό δίςκο για αποκικευςθ και αρχειοκζτθςθ 
μεγάλου αρικμό εικόνων λαμβανόμενεσ με τθ μζγιςτθ μιτρα. 
Να δοκοφν ςτοιχεία ο αρικμόσ ςε ςυνάρτθςθ με τθν 
χωρθτικότθτα κάκε εικόνασ 

Διαςυνδεςιμότθτα FULL DICOM 3.0 

Λογιςμικά προγράμματα Να διακζτει εξειδικευμζνο software μαςτογραφίασ με 
πολλαπλζσ δυνατότθτεσ επεξεργαςίασ εικόνασ , όπωσ 
μεγεκυντικό φακό, windowing, zoom, pan-roaming, ρφκμιςθ 
contrast, μετριςεισ, κλπ. Να αναφερκοφν Αναλυτικά 

Χειριςτιριο 

Ωαρακτθριςτικά χειριςτθρίου 
ςυςτιματοσ 

Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ με ψθφιακζσ 
ενδείξεισ και μθνφματα αςφαλείασ 

 Ωειροδιακόπτθσ 
Να διακζτει χειροδιακόπτθ ζναρξθσ ζκκεςθσ ακτινοβολίασ 
και ποδοδιακόπτεσ κίνθςθσ βραχίονα και ςυμπίεςθσ 
μαςτοφ. 

 Διαςτάςεισ ακτινοπροςτατευτικοφ  
πετάςματοσ,     cm 

Να δοκοφν ςτοιχεία 

 Ιςοδφναμο  πάχοσ 

ακτινοπροςτατευτικοφ 

πετάςματοσ, mmPb 

Να δοκοφν ςτοιχεία 

Σφςτθμα Ψθφιακισ Στερεοτακτικισ Βιοψίασ 
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Σφςτθμα Στερεοτακτικισ Βιοψίασ Σφςτθμα ςτερεοτακτικισ βιοψίασ υψθλισ ακρίβειασ με 
χριςθ του ιδίου ψθφιακοφ ανιχνευτι ι άλλθσ τεχνολογίασ 
τθσ ίδιασ ι καλφτερθσ ακρίβειασ. Να αναφερκοφν τα 
τεχνικά χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ προσ αξιολόγθςθ. 
Να κατατεκεί ςχετικι διεκνισ βιβλιογραφία. 

Να προςφερκεί προσ επιλογι εάν υπάρχει και Σφςτθμα 
εκτομισ ιςτϊν με κενό κατά τθν βιοψία μαςτοφ 

Κατ’ επιλογι  

Σφςτθμα Ϊθφιακισ Υποβοικθςθσ 
Διάγνωςθσ (CAD) 

Να μπορεί απαραίτθτα να δεχκεί ςφςτθμα CAD το οποίο κα 
προςφερκεί προσ επιλογι 

 

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΑΦΟΥ 
 
1. Οι ςυςκευζσ κα πρζπει να είναι καινοφργιεσ, αμεταχείριςτεσ, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, ανκεκτικισ 
καταςκευισ κατάλλθλεσ για χριςθ ςε χϊρουσ του Νοςοκομείου και να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτθτα 
εξαρτιματα για τθν ορκι λειτουργία τθσ. 
2. Τα γενικά ςχζδια και γενικά τα ςτοιχεία που αφοροφν τθν μελζτθ όλων των μετατροπϊν, οικοδομικϊν 
και Θ/Μ εγκαταςτάςεων που κα κρικοφν αναγκαίεσ ςτουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ των νζων 
ςυγκροτθμάτων κα προςκομιςτοφν ςτο Νοςοκομείο με μζριμνα του αναδόχου εντόσ δζκα (10) θμερϊν το 
αργότερο, από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ, ϊςτε να λάβουν γνϊςθ και να 
εγκρίνουν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του φορζα. 
3. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει με δικι του φροντίδα μετά τθν ζγκριςθ των αναγκαίων μελετϊν (μετατροπζσ 
οικοδομικϊν και Θ/Μ εγκαταςτάςεων ) και δικζσ του δαπάνεσ να ολοκλθρϊςει όλεσ τισ οικοδομικζσ και 
Θ/Μ εγκαταςτάςεισ για τθν διαμόρφωςθ και ετοιμαςία των χϊρων που του ζχει υποδείξει το 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για τθν εγκατάςταςθ του ψθφιακοφ μαςτογράφου ςφμφωνα με τα ςχζδια που ζχει 
προςκομίςει .Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό οφείλουν να ζχουν λάβει με επιτόπια επίςκεψθ γνϊςθ 
των ςυνκθκϊν του χϊρου εγκατάςταςθσ και να ζχουν βεβαιϊςει τοφτο εγγράφωσ, ϊςτε να προβλεφκοφν 
όλεσ οι αναγκαίεσ ενζργειεσ (εργαςίεσ, τροποποιιςεισ, καταςκευζσ κλπ.) και να ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτθν 
προςφορά τουσ με πλιρθ τεχνικι περιγραφι. 
4. Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να εκτελζςει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ 
και να το παραδϊςει ςε λειτουργία, με δικό του ειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο προςωπικό και δικι του 
ολοκλθρωτικά ευκφνθ, ςφμφωνα με τουσ τεχνικοφσ και επιςτθμονικοφσ κανόνεσ, τουσ κανονιςμοφσ του 
Ελλθνικοφ κράτουσ, τισ οδθγίεσ και τα ςχζδια του καταςκευαςτικοφ οίκου και τθν ςυνδρομι των αρμοδίων 
υπθρεςιϊν του φορζα ςτον χϊρο που διακζτει. 
5. Ο ανάδοχοσ να διακζτει επαρκζσ Τεχνικό Ρροςωπικό, εκπαιδευμζνο και πιςτοποιθμζνο από τθν 
Καταςκευάςτρια Εταιρεία , (για τισ ςυγκεκριμζνεσ ςυςκευζσ που προςφζρει ), το οποίο και κα αναφζρει 
αναλυτικά κακϊσ και κα προςκομίςει όλα εκείνα τα αποδεικτικά ςτοιχεία αναφορικά με τθν εκπαίδευςθ 
τουσ και τθν πιςτοποίθςθ τουσ επί ποινι αποκλειςμοφ. 
6.  Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν και ζγγραφθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου του καταςκευαςτικοφ οίκου, ότι αναλαμβάνει τθ δζςμευςθ για διάκεςθ ανταλλακτικϊν για 
δζκα (10) χρόνια και για ςυνζχιςθ τθσ διάκεςθσ των ανταλλακτικϊν ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε περίπτωςθ 
που ο προμθκευτισ πάψει να είναι ο αντιπρόςωποσ του καταςκευαςτικοφ οίκου ςτθν Ελλάδα ι ςε 
περίπτωςθ που ο προμθκευτισ πάψει να υφίςτανται ωσ επιχείρθςθ. 
7. Ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται να ςυνυποβάλει με ποινι αποκλειςμοφ οπωςδιποτε μετά τθσ 
προςφοράσ του: 
α. Ρλιρεσ εγχειρίδιο χριςθσ και λειτουργίασ του καταςκευαςτικοφ οίκου με αναλυτικι περιγραφι των 
αντίςτοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιϊν για όλεσ τισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ μεταφραςμζνο 
οπωςδιποτε ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα κατά τθν παράδοςθ του ςυγκροτιματοσ ενϊ ςτθν αρχικι προςφορά 
(ςτον επιμζρουσ φάκελο τεχνικισ προςφοράσ) μπορεί να δοκεί ςτθν αγγλικι και κατά προτίμθςθ και ςτθν 
Ελλθνικι. 
β. Ρλιρεσ εγχειρίδιο ςυντιρθςθσ του καταςκευαςτικοφ οίκου (SERVICE MANUAL) ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι 
γλϊςςα. Τα εγχειρίδια κα παραδοκοφν και ςε θλεκτρονικι μορφι ςτο Τμιμα Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ. 
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8. Ρρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τουσ χριςτεσ (ιατροφσ -φυςικοφσ - τεχνολόγουσ) : δομι και πλθρότθτα 
εκπαίδευςθσ, προςφερόμενα βοθκιματα, προτεινόμενθ διάρκεια εκπαίδευςθσ και αρικμόσ ατόμων που 
προτείνεται να εκπαιδευτοφν, πικανι πρόταςθ για περιςςότερεσ τθσ μιασ εκπαιδεφςεισ ςε προςωπικό 
(χριςτεσ) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν λιξθ τθσ προτεινόμενθσ περιόδου 
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ μζχρι τθν λιξθ του διαςτιματοσ των δζκα ετϊν από τθν οριςτικι παραλαβι 
του ςυγκροτιματοσ. 
9. Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει να εκπαιδεφςει το προςωπικό του τμιματοσ τθσ βιοιατρικισ τεχνολογίασ όςον 
αφορά τθν χριςθ και ςυντιρθςθ των μθχανθμάτων. Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγφθςθσ αλλά και εντόσ τθσ 
δεκαετίασ κα παράςχει επιπλζον μία ανάλογθ εκπαίδευςθ φςτερα από αίτθμα του φορζα χωρίσ τθν 
καταβολι πρόςκετθσ αμοιβισ για τυχόν επανάλθψθ τθσ εκπαίδευςθσ μεταγενζςτερα προσ εκπαίδευςθ 
νζου προςωπικοφ. Μετά το πζρασ τθσ εκπαίδευςθσ κα δοκεί και το κατάλλθλο πιςτοποιθτικό από 
πιςτοποιθμζνο εκπαιδευτι ι από τον καταςκευαςτικό οίκο. 
10. Για λόγουσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πρζπει να κατατεκοφν τα εξισ: 
α. Ριςτοποιθτικό EN ISO 9001 : 2008 ι EN ISO 13485 : 2003 με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν διακίνθςθ 
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων (μεταφραςμζνα ςτα ελλθνικά και νομίμωσ επικυρωμζνα) 
β. Ριςτοποιθτικό EN ISO 13485 : 2003 για τθν τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων 
(μεταφραςμζνα ςτα ελλθνικά και νομίμωσ επικυρωμζνα) 
γ. Ριςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE για τον προςφερόμενο εξοπλιςμό 
Στθν προςφορά κα πρζπει να αναφζρεται επ’ ακριβϊσ το κόςτοσ τθσ ετιςιασ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ 
μετά το πζρασ τθσ διετίασ μαηί με τα ανταλλακτικά. Το ετιςιο κόςτοσ που κα αναφερκεί δεςμεφει τον 
ανάδοχο ςε μελλοντικι ςφναψθ ςυμβάςεων 
 

2 ΑΡΙΝΙΔΩΤΘΣ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟ ΚΑΙ ΒΘΜΑΤΟΔΟΤΘ 

 
1. Να είναι ςφγχρονθσ διφαςικισ τεχνολογίασ, κατάλλθλοσ για εςωτερικι, εξωτερικι (ςφγχρονθ – 

αςφγχρονθ) και θμιαυτόματθ απινίδωςθ, και να αποτελείται από : 
Α. Απινιδωτι 

 Ενζργεια εξόδου από 2 ζωσ 250 Joules τουλάχιςτον ςε 13 βιματα περίπου για εξωτερικι 
απινίδωςθ, με χρόνο φόρτιςθσ ςτθν μζγιςτθ ενζργεια από ρεφμα ι από μπαταρία μζχρι 5 sec. 

 Να ζχει τθν δυνατότθτα 60 απινιδϊςεων ςτθν μζγιςτθ ενζργεια με τθν μπαταρία και 2,5 ωρϊν 
monitoring.Ο χρόνοσ φόρτιςθσ τθσ μπαταρίασ από το ρεφμα να μθν υπερβαίνει τισ 3 ϊρεσ. 

 Να ςυνοδεφεται από Paddles παίδων και ενθλίκων 
 Να ζχει τθν δυνατότθτα αποκικευςθσ περίπου 40 επειςοδίων απινίδωςθσ ςε ειδικι μνιμθ, ςτθν 

οποία κα καταγράφονται το ΘΚΓράφθμα προ και μετά τθν απινίδωςθ. 
 Να διακζτει θμιαυτόματθ εξωτερικι απινίδωςθ (AED) με φωνθτικά και οπτικά μθνφματα 

κακοδιγθςθσ του χειριςτι με αυτοκόλλθτα θλεκτρόδια. 
 Το πλάτοσ του παλμοφ τθσ διφαςικισ κυμματομορφισ να μεταβάλλεται ανάλογα τθσ αντίςταςθσ 

του αςκενοφσ. 
 
Β. Monitor 

 Να διακζτει ζγχρωμθ οκόνθ τουλάχιςτον 5,5’’, δφο καναλιϊν, για τθν παρακολοφκθςθ του 
ΘΚΓραφιματοσ και του πλθκυςμογραφιματοσ. Επίςθσ ςτθν οκόνθ να απεικονίηονται και ψθφιακζσ 
τιμζσ όπωσ ο καρδιακόσ ρυκμόσ, θ ενζργεια, κ.λπ. 

 Να ζχει οπτικοακουςτικό ςυναγερμό με ρυκμιηόμενα όρια Γ. Καταγραφικό 
 Να διακζτει καταγραφικό δφο καναλιϊν, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ για τθν καταγραφι του 

ΘΚΓραφιματοσ, ςτοιχείων απινίδωςθσ, trend του καρδιακοφ ρυκμοφ. 
 Να καταγράφει τθν επιλεχκείςα ενζργεια, τθν παραλθφκείςα ενζργεια και τθν διακωρακικι 

αντίςταςθ του αςκενοφσ. 
 Ταχφτθτεσ καταγραφισ 25-50mm/sec 

 
 Δ. Βθματοδότθσ 

 Να εκτελεί αναίμακτθ διακωρακικι βθματοδότθςθ με ρυκμό ρυκμιηόμενο από 30 - 180 ppm 
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 Ενζργεια εξόδου 0 - 200 mA 
 Να διακζτει demand και fixed τρόπο βθματοδότθςθσ. 

 
 Ε. ΓΕΝΙΚΑ 

 Να διακζτει ενιςχυτι SpO2 για μζτρθςθ οξυμετρίασ με αιςκθτιρα δακτφλου. 
 Επίςθσ να διακζτει ςφςτθμα μζτρθςθσ καπνογραφίασ και ςε μθ διαςωλθνομζνουσ αςκενείσ. 
 Να διακζτει ςφςτθμα ελζγχου τθσ ςτάκμθσ των ςυςςωρευτϊν κακϊσ και του πυκνωτι. 
 Βάροσ μικρότερο των 7 Kg 
 Να λειτουργεί ςε κερμοκραςίεσ 0 - 45° C 
 Να πλθροί τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
 Να προςφερκεί εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ 
 Να προφερκεί προαιρετικά κατάλλθλο τροχιλατο τραπεηίδιο 
 Θ ςυςκευι να διακζτει πιςτοποιθτικό CE  
 Θ προμθκεφτρια εταιρεία να διακζτει  πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008 και ISO 13485:2012 με πεδίο 

πιςτοποίθςθσ τθν τεχνικι υποςτιριξθ, να πλθροί τθν Υ.Α. ΔΥ8δ/1348/04 και να είναι ενταγμζνθ ςε 
πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Θ.Θ.Ε βάςθ του Ρ.Δ. 117/2004. 
 

3 ΙΝΟΡΤΙΚΟ ΛΑΥΓΓΟΣΚΟΡΙΟ 

1. Το ινοοπτικό λαρυγγοςκόποιο να είναι απόλυτα φορθτό.  
2. Να μθν απαιτεί φωτεινι πθγι αφοφ κα διακζτει ενςωματωμζνθ λυχνία LED που λειτουργεί με μικρι και 
ελαφριά μπαταρία. 
 3. Να διακζτει εφκαμπτο ςωλινα μικρισ διαμζτρου 3,5 mm.  
4. Να είναι πλιρωσ ςτεγανό και να μπορεί να παραμείνει εντόσ απολυμαντικοφ υγροφ ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ του καταςκευαςτι για τθν πλιρθ αςφάλεια χριςεωσ. 
 5. Να ζχει εφροσ οράςεωσ 90° .  
6. Να διακζτει δφο δζςμεσ φωτιςτικϊν ινϊν για καλφτερο φωτιςμό και μζγιςτθ ευκρίνεια.  
7. Να διακζτει βάκοσ πεδίου οράςεωσ 3~50mm.  
8. Nα διακζτει αυλό ειςαγωγισ εργαλείων και αναρρόφθςθσ διαμζτρου τουλάχιςτον 1.3mm.  
9. Οι γωνιϊςεισ που εκτελεί να είναι τουλάχιςτον 120° πρόσ τα άνω και 120° πρόσ τα κάτω 
 10. Το μικοσ εργαςίασ να είναι το πολφ 600mm και το ςυνολικό το πολφ 900mm. 
11. Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) ζτθ.  
12. Ζγκυρθ πιςτοποίθςθ CE 
13. Τόςο ο προμθκευτισ όςο και ο καταςκευαςτισ πρζπει να ζχουν διαπίςτευςθ  ISO 9001 και ISO 13485. 

 

4 ΦΥΓΟΚΕΝΤΟΣ 48 ΘΕΣΕΩΝ 

 Να είναι ψθφιακι , επιτραπζηια, εργονομικισ καταςκευισ, κατάλλθλθ για τισ ανάγκεσ ρουτίνασ 
του Μικροβιολογικοφ Εργαςτθρίου. 

 Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ να είναι πιςτοποιθμζνοσ με ISO και το προςφερόμενο είδοσ να φζρει 
πιςτοποιθτικό  CE/IVD(Να κατατεκοφν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά). 

 Να αναφζρεται θ καταςκευάςτρια εταιρεία, ο τφποσ του ςυγκεκριμζνου προςφερόμενου 
μοντζλου και ςε ποια χϊρα ευρίςκεται το εργοςτάςιο καταςκευισ. 

 Να αναφερκοφν επακριβϊσ οι εξωτερικζσ διαςτάςεισ(φψοσ-πλάτοσ-βάκοσ) 

 Το φψοσ να μθν ξεπερνά τα 42 cm. 

 Να λειτουργεί με ρεφμα 220V/ 50Hz. 

 Τα υλικά καταςκευισ και θ όλθ δομι να είναι υψθλισ ποιότθτασ και υψθλισ αντοχισ που να 
εξαςφαλίηουν μεγάλθ διάρκεια ηωισ(να περιγραφεί λεπτομερϊσ). 

 Ο παραγόμενοσ κατά τθ λειτουργία κόρυβοσ  να είναι όςο το δυνατόν μικρότεροσ. Να  αναφερκεί 
ο αρικμόσ των db και να μθν υπερβαίνει τα 62 ακόμθ και ςτισ υψθλζσ ταχφτθτεσ. 

 Ο κάδοσ φυγοκζντρθςθσ να είναι ανοξείδωτοσ, να ζχει λεία επιφάνεια, εφκολα κακαριηόμενθ. 

 Το κάλυμμα τθσ φυγοκζντρου να ανοίγει με τθν πίεςθ ενόσ πλικτρου και να παραμζνει ανοικτό 
,ακινθτοποιθμζνο ςε εφλογο φψοσ για να μθ παρεμποδίηεται θ φόρτωςθ και απομάκρυνςθ των 
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ςωλθναρίων. 

 Θ φυγόκεντροσ να χρθςιμοποιεί κινθτιρα μεταβλθτισ ςυχνότθτασ και όχι κλαςικό κινθτιρα με 
ψικτρεσ ϊςτε να εξαςφαλίηονται θ μακροηωία του κινθτιρα, θ ζλλειψθ ανάγκθσ  ςυχνισ 
ςυντιρθςθσ και θ ςτακερότθτα των ςτροφϊν. 

 Θ φυγόκεντροσνα μπορεί να δεχκεί διαφόρων τφπων κεφαλζσ: οριηόντιεσ αρκρωτζσ,γωνιακζσ 
κεφαλζσ ,ϊςτε με τθν κατάλλθλθ εναλλαγι υποδοχζων-πλαιςίων να είναι δυνατι θ φυγοκζντρθςθ 
διαφόρων τφπων ςωλθναρίων. 

  Θ ςυςκευι ποφ κα παραδοκεί  να ςυνοδεφεται από : οριηόντια ,αρκρωτι κεφαλι τεςςάρων (4) 
κζςεων, αντίςτοιχουσ υποδοχείσ και ανάλογα πλαίςια χωρθτικότθτασ 48 ςωλθναρίων 
αιμολθψίασ κενοφ με πϊμα χωρθτικότθτασ 5ml και διαςτάςεων 13x 75mm. καιςωλθναρίων με 
πϊμα χωρθτικότθτασ των 10 ml  διαςτάςεων16x100 mm.Επίςθσ να προςφερκοφν και τζςςερα 
πλαίςια χωρθτικότθτασ  16 ςωλθναρίων με πϊμα όγκου 15ml ,διαςτάςεων 17x120 mm για τθν 
ίδια κεφαλι και τουσ ίδιουσ υποδοχείσ. 

 H ςυνολικι χωρθτικότθτα τθσ φυγοκζντρου να είναι 4Χ400 ml. 

 Hτοποκζτθςθ τθσ κεφαλισ να γίνεται εφκολα χωρίσ τθ χριςθ εργαλείων. 

 Οι υποδοχείσ να διακζτουν καλφμματα βιολογικισ αςφάλειασ που  κλείνουν εφκολα και δεν 
ανοίγουν κατά τθν διάρκεια τθσ περιςτροφισ. 

 Θ φυγόκεντροσνα διακζτει κάλυμμα αςφαλείασ που δεν κα επιτρζπει το άνοιγμα όςο διαρκεί θ 
περιςτροφι, θ δε περιςτροφι να μθν αρχίηει εάν δεν ζχει κλείςει το κάλυμμα. Σε περίπτωςθ 
διακοπισ ρεφματοσ να μπορεί να ανοίγει με μθχανικό τρόπο. 

 Να αναφερκεί με ποιόν μθχανιςμό αςφαλίηει το κάλυμμα τθσ 
φυγοκζντρου(κλείςτρα,ςφρτεσκ.λ.π.) 

 Θ λειτουργία τθσ φυγοκζντρου να ρυκμίηεται από ψθφιακό χειριςτιριο επιλογισ παραμζτρων 
φυγοκζντρθςθσ, μζςω του οποίου ορίηουμε και παρατθροφμε  τισ παρακάτω παραμζτρουσ:Α) 
ταχφτθτα περιςτροφισ  RPM.Β)χρόνο διάρκειασ φυγοκζντρθςθσΓ)δυνατότθτα ςφντομων 
φυγοκεντριςεων 

Δ)ανάγνωςθεπιτάχυνςθσ,επιβράδυνςθσ(ταχφτθτα)και υπολειπόμενου χρόνου. 

 Σφνολο επιλογϊν από τισ παραπάνω παραμζτρουσ να μπορεί να οριςτεί και να αποκθκευτεί ςτθ 
μνιμθ ωσ πρόγραμμα φυγοκζντρθςθσ.Δυνατότθτα αποκικευςθσ ςτθ μνιμθ διαφορετικϊν 
προγραμμάτων φυγοκζντρθςθσ. 

 Να αναφερκεί θ μζγιςτθ δφναμθ φυγοκζντρθςθσ.Επικυμθτι μζγιςτθ RCF4.000g. 

 Nα αναφερκεί το εφροσ ρφκμιςθσ χρόνου. Επικυμθτά όρια 0 λεπτά ζωσ τουλάχιςτον 99 λεπτά. 

 Να διακζτει μθχανιςμό που διαςφαλίηει ομαλι επιτάχυνςθ και επιβράδυνςθ. Να αναφερκεί αν 
διακζτει αυτόματο θλεκτροδυναμικό φρζνο. 

 Να υπάρχει θ δυνατότθτα διατιρθςθσ ςτθ μνιμθ τθσ ςυςκευισ του τελευταίου προγράμματοσ 
που χρθςιμοποιικθκε. 

 Θ φυγόκεντροσ να διακζτει πρόγραμμα αυτοδιαγνωςτικισ με οπτικοακουςτικό ςιμα ςυναγερμοφ 
και διακοπι λειτουργίασ ςε περίπτωςθ τοποκζτθςθσ μθ ιςοηυγιςμζνων δειγμάτων ςε απζναντι 
κζςεισ, παραμονισ ανοικτοφ καλφμματοσ, θλεκτρονικϊν βλαβϊν, υπζρβαςθσ ταχφτθτασ κ.λ.π. 

 Να περιγραφοφν αναλυτικά οι λεπτομζρειεσ του ςυςτιματοσ αςφαλείασ ςε περίπτωςθ  
Α)διακοπισ ρεφματοσ 
      Β)ΔΙΑΓΑΦΘτθσ προδιαγραφισ<< Να περιγραφοφν αναλυτικά οι λεπτομζρειεσ του ςυςτιματοσ ςε 
περίπτωςθ υπερκζρμανςθσ κάδου και κινθτιρα>> 
      Γ)προςπάκειασ ανοίγματοσ τθσ φυγοκζντρου ςε κατάςταςθ λειτουργίασ και ςε περίπτωςθ ζναρξθσ 
κφκλου φυγοκζντρθςθσ χωρίσ να ζχει κλείςει το κάλυμμα. 

 Να πλθροφνται τα πρότυπα αςφαλείασ IEC 61010- 1, IEC 61010-2 ,EN 61326-1 

 Να προςφζρεται ξεχωριςτά ςτακεροποιθτισ τάςθσ καλισ ποιότθτασ για προςταςία από 
απότομεσ πτϊςεισ τάςθσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 

 Θ ςυςκευι να παραδοκεί με: 
-επίςθμο εγχειρίδιο χριςθσ (2 αντίγραφα) ςτθν ελλθνικι  ι και  τθν αγγλικι γλϊςςα, ςε ζντυπθ και 
θλεκτρονικι μορφι. 
-επίςθμο εγχειρίδιο ςυντιρθςθσ, διάγνωςθσ βλαβϊν (2 αντίγραφα) ςτθν ελλθνικι  ικαι τθν αγγλικι 
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γλϊςςα, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. 

 Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για (2) ζτθ και επάρκειασ ανταλλακτικϊν 
για δζκα (10) ζτθ. 

 Να υπάρχει δζςμευςθ άμεςθσ αντικατάςταςθσ τθσ φυγοκζντρου ςε περίπτωςθ 
εμφάνιςθσ δυςλειτουργίασ εντόσ του χρόνου εγγφθςθσ. 

 Να υπάρχει ςαφισ διαβεβαίωςθ ότι κα διατίκενται ανταλλακτικά (κεφαλζσ-υποδοχείσ 
κ.λ.π.) και ότι κα παρζχονται υπθρεςίεσ επί δζκα τουλάχιςτον χρόνια. 

 Να υπάρχει ςαφισ διαβεβαίωςθ ότι παραγγελία και τοποκζτθςθ ανταλλακτικϊν κα 
διεκπεραιϊνεται το ταχφτερο δυνατό και πάντωσ ςε χρονικό διάςτθμα όχι 
μεγαλφτερο των είκοςι  20 θμερϊν. 

 

5 ΜΕΤΘΤΘΣ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΙΚΟΥ ΤΥΡΟΥ 

 Μθχανικόσ, οκτϊ (8) κζςεων, για τον προςδιοριςμό του λευκοκυτταρικοφ τφπου από περιφερικό 
αίμα. 

  Πταν   θ πλθκτρολόγθςθ των κυττάρων φκάνει το άκροιςμα των 100  να παράγεται  θχθτικό 
ςιμα. 

 Θ καταςκευι του μετρθτι να είναι πολφ καλισ ποιότθτασ , με μεγάλθ αντοχι  και  μεγάλθ 
διάρκεια καλισ λειτουργίασ ςε βάκοσ χρόνου. 

 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ δφο ετϊν  

 Θ ςυςκευι να διακζτει πιςτοποιθτικό CE  

 Θ προμθκεφτρια εταιρεία να διακζτει  πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008 και ISO 13485:2012 με πεδίο 
πιςτοποίθςθσ τθν τεχνικι υποςτιριξθ, να πλθροί τθν Υ.Α. ΔΥ8δ/1348/04 και να είναι ενταγμζνθ ςε 
πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Θ.Θ.Ε βάςθ του Ρ.Δ. 117/2004. 

 

 

6 ΦΥΓΟΚΕΝΤΟΣ ΓΩΝΙΑΚΘΣ ΚΕΦΑΛΘΣ 8 ΡΕΙΡΟΥ ΘΕΣΕΩΝ 

 H φυγόκεντροσ να είναι μικρϊν διαςτάςεων, επιτραπζηια, εργονομικισ καταςκευισ, εφκολθ ςτθ 
χριςθκατάλλθλθ για φυγοκζντρθςθ επειγόντων δειγμάτων. 

 Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ να είναι πιςτοποιθμζνοσ με ISO και το προςφερόμενο είδοσ να φζρει 
πιςτοποιθτικόCE/IVD (Να κατατεκοφν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά). 

 Να αναφζρεται θ καταςκευάςτρια εταιρεία, o τφποσ του ςυγκεκριμζνου προςφερόμενου 
μοντζλου και ςε ποιά χϊρα ευρίςκεται το εργοςτάςιο καταςκευι 

 Να είναι εφκολθ θ μετακίνθςι τθσ από τθ μία κζςθ τοποκζτθςθσ ςε κάποια άλλθ. 

 Να αναφερκοφν επακριβϊσ οι εξωτερικζσ διαςτάςεισ (φψοσ, πλάτοσ, βάκοσ). 

 Να λειτουργεί με ρεφμα 220V/50Hz. 

 Θ όλθ δομι και τα υλικά καταςκευισ να εξαςφαλίηουν ακόρυβθ λειτουργία και μεγάλθ διάρκεια 
ηωισ. 

  Ο παραγόμενοσ κατά τθν λειτουργία κόρυβοσ να είναι όςο το δυνατόν μικρότεροσ. Να αναφερκεί 
ο αρικμόσ των db. Να μθ υπερβαίνει τα 60. 

 Το εςωτερικό τθσ φυγοκζντρου να διακζτει λεία επιφάνεια, εφκολα κακοριηόμενθ, ανκεκτικι ςε 
αμυχζσ και να είναι καταςκευαςμζνο από υλικό που δεν οξειδϊνεται και δεν ευνοεί τθν ανάπτυξθ 
μικροβίων. 

 Το κάλυμμα τθσ φυγοκζντρου να ανοίγει με τθν πίεςθ ενόσ πλικτρου και να παραμζνει 
ανοικτόακινθτοποιοφμενο ςε εφλογο φψοσ για να μθ παρεμποδίηεται θ άνετθ τοποκζτθςθ και 
απομάκρυνςθ των ςωλθναρίων. 

 Θ φυγόκεντροσ να χρθςιμοποιεί κινθτιρα μεταβλθτισ ςυχνότθτασ και όχι κλαςςικό κινθτιρα με 
ψικτρεσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται: μακροηωία του κινθτιρα, ζλλειψθ ανάγκθσ ςυχνισ ςυντιρθςθσ, 
ςτακερότθτα ςτροφϊν. 

 Θ φυγόκεντροσ να διακζτει  γωνιακι κεφαλι (anglerotor) και να είναι ςχεδιαςμζνθ  ϊςτε να 
επιτυγχάνει ταχφτατα τον άριςτο διαχωριςμό οροφ-πλάςματοσ και εμμόρφων ςτοιχείων του 
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αίματοσ για δείγματα επειγόντων βιοχθμικϊν και πθκτικολογικϊν προςδιοριςμϊν. 

 Να υπάρχει θ δυνατότθτα να φυγοκεντροφνται ζωσ και 8 ςωλθνάριααιμολθψίασ κενοφ με 
πϊματαυτόχρονα ςε μία φυγοκζντρθςθ. 

 Να προςφερκοφν υποδοχείσ κατάλλθλοι για ςωλθνάρια αιμολθψίασ κενοφ με πϊμα όγκου 5 
mlκαι αντίςτοιχοι υποδοχείσ για ςωλθνάρια των 10 ml. 

 Θ φυγόκεντροσ να διακζτει κάλυμμα βιολογικισ αςφαλείασ  που κλείνει εφκολα και δεν ανοίγει 
όςο διαρκεί θ περιςτροφι. 

 Θ περιςτροφι να μθν μπορεί να αρχίςει πριν κλείςει το κάλυμμα. 

  Να αναφερκεί με ποιον μθχανιςμό αςφαλίηει το κάλυμμα (κλείςτρα, ςφρτεσ κλπ.). 

 Να υπάρχει θ δυνατότθτα να ανοίγει εφκολα το κάλυμμα -με μθχανικό τρόπο- ςε περίπτωςθ 
διακοπισ ρεφματοσ. 

 Θ λειτουργία τθσ φυγοκζντρου να ρυκμίηεται  εφκολα με το πάτθμα ενόσ πλικτρου ανάλογα με το 
πρόγραμμαφυγοκζντρθςθσ επιλογισ του χειριςτι. 

 Θ διάρκεια φυγοκζντρθςθσ να είναι από  2 ζωσ 5 λεπτά για τθν ταχφτερθ διεκπεραίωςθ των 
επειγόντων δειγμάτων. 

 Να αναφερκεί θ μζγιςτθ ταχφτθτα περιςτροφισ και θ μζγιςτθ δφναμθ φυγοκζντρθςθσ. Επικυμθτι 
θ επίτευξθ ταχφτθτασ ζωσ 7.000 ςτροφζσ /λεπτό. Επικυμθτι μζγιςτθ RCF περίπου 4.400 g 

 Να διακζτει μθχανιςμό που διαςφαλίηει ομαλι επιτάχυνςθ και επιβράδυνςθ. 

 Θ φυγόκεντροσ να διακζτει πρόγραμμα αυτοδιαγνωςτικισ με οπτικοακουςτικό ςιμα ςυναγερμοφ 
(alarm) και διακοπι λειτουργίασ ςε περίπτωςθ τοποκζτθςθσ μθ ιςοηυγιςμζνων δειγμάτων ςε 
απζναντι κζςεισ, παραμονισ ανοικτοφ καλφμματοσ, θλεκτρονικϊν βλαβϊν, υπζρβαςθσ ταχφτθτασ 
κλπ. 

 Να περιγραφοφν αναλυτικά οι λεπτομζρειεσ του ςυςτιματοσ αςφαλείασ ςε περίπτωςθ: 
Α) διακοπισ ρεφματοσ 
Β) ΔΙΑΓΑΦΘ τθσ προδιαγραφισ<<Να περιγραφοφν αναλυτικά οι λεπτομζρειεσ του  ςυςτιματοσ ςε 
περίπτωςθ  υπερκζρμανςθσ κάδου και κινθτιρα>> 
Γ) προςπάκειασ ανοίγματοσ τθσ φυγοκζντρου ςε κατάςταςθ λειτουργίασ και ςε περίπτωςθ ζναρξθσ 
κφκλου φυγοκζντρθςθσ χωρίσ να ζχει κλείςει το κάλυμμα. 

 Να πλθροφνται τα πρότυπα αςφάλειασ IEC61010-1, IEC61010-2 

 ΔΙΑΓΑΦΘ τθσπροδιαγραφισ,<<Να προςφζρεται ξεχωριςτά ςτακεροποιθτισ τάςθσ καλισ 
ποιότθτασ  για προςταςία από απότομεσ πτϊςεισ τάςθσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ>> 

 Θ ςυςκευι να παραδοκεί με: 
- επίςθμο εγχειρίδιο χριςθσ (2 αντίγραφα) ςτθν ελλθνικι ι και αγγλικι γλϊςςα, ςε ζντυπθ και 
θλεκτρονικι μορφι 
- επίςθμο εγχειρίδιο ςυντιρθςθσ, διάγνωςθσ βλαβϊν (2 αντίγραφα) ςτθν ελλθνικι ι και αγγλικιγλϊςςα, 
ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι 

 Nα παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο(2) ζτθ και επάρκειασ ανταλλακτικϊν για δζκα 
(10) ζτθ 

 Να υπάρχει δζςμευςθ άμεςθσ αντικατάςταςθσ τθσ φυγοκζντρου ςε περίπτωςθ εμφάνιςθσ 
δυςλειτουργίασ εντόσ του χρόνου εγγφθςθσ. 

 Να υπάρχει ςαφισ διαβεβαίωςθ ότι κα διατίκενται ανταλλακτικά (πχ κεφαλζσ, υποδοχείσ, κλπ) 
και ότι καπαρζχονται υπθρεςίεσ επί δζκα τουλάχιςτον χρόνια. 

 Να υπάρχει ςαφισ διαβεβαίωςθ ότι παραγγελία και τοποκζτθςθ ανταλλακτικϊν κα 
διεκπεραιϊνεται τοταχφτερο δυνατό και πάντωσ ςε χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των είκοςι 
θμερϊν. 

7 ΦΥΓΟΚΕΝΤΟΣ ΜΙΚΟΑΙΜΑΤΟΚΙΤΘ 24 ΘΕΣΕΩΝ 

 Να είναι επιτραπζηια, μικρϊν διαςτάςεων. 

 Να διακζτει γωνιακι ,βιολογικισ αςφάλειασ κεφαλι,ςφραγιηόμενθ με μία κίνθςθ, ανκεκτικι ςτα 
χθμικά διαλφματα κακαριςμοφ-απολφμανςθσ. 

 H κεφαλι τθσ φυγοκζντρου να δζχεται  24 ςωλινεσ μικροαιματοκρίτθ. 

 Αυτόματο ςφςτθμα ηυγοςτάκμιςθσ για τθν απορρόφθςθ των κραδαςμϊν. 
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 Να χρθςιμοποιεί κινθτιρα μεταβλθτισ ςυχνότθτασ. 

 Ο χρόνοσ και θ ταχφτθτα να είναι εκ των προτζρων ρυκμιηόμενα με ακρίβεια και να εμφανίηονται 
οπτικά ςε οκόνθ.  

 φκμιςθ τθσ ταχφτθτασ ζωσ 13.300 RPM/Μζγιςτθ επιτάχυνςθ   17.000 xg. 

 φκμιςθ χρόνου από 1 ζωσ 99 min. 

 Να υπάρχει  ειδοποίθςθ ςτο τζλοσ τθσ φυγοκζντρθςθσ. 

 Nα είναι ακόρυβθ, < 55 db. 

 Nα τθρεί τισ Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ. 

 Να πλθροί τα standardEN 61 010-1, ΕΝ 61 010-2-020, ΕΝ 50 081-1,ΕΝ 50 082-1. 

 Να διακζτει πιςτοποιθτικό CE/IVD και ISO 9001. 

 Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ δφο(2) ετϊν. 
 

8 ΡΕΙΣΤΟΦΙΚΟΣ ΑΝΑΚΙΝΘΤΘΑΣ 

 Να είναι ψθφιακι , επιτραπζηια, εργονομικισ καταςκευισ, κατάλλθλθ για τισ ανάγκεσ ρουτίνασ 
του Μικροβιολογικοφ Εργαςτθρίου. 

 Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ να είναι πιςτοποιθμζνοσ με ISO και το προςφερόμενο είδοσ να φζρει 
πιςτοποιθτικό  CE(Να κατατεκοφν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά). 

 Να αναφζρεται θ καταςκευάςτρια εταιρεία, ο τφποσ του ςυγκεκριμζνου προςφερόμενου 
μοντζλου και ςε ποια χϊρα ευρίςκεται το εργοςτάςιο καταςκευισ. 

 Να αναφερκοφν επακριβϊσ οι εξωτερικζσ διαςτάςεισ(φψοσ-πλάτοσ-βάκοσ) 

 Το φψοσ να μθν ξεπερνά τα 42 cm. 

 Να λειτουργεί με ρεφμα 220V/ 50 Hz. 

 Τα υλικά καταςκευισ και θ όλθ δομι να είναι υψθλισ ποιότθτασ και υψθλισ αντοχισ που να 
εξαςφαλίηουν μεγάλθ διάρκεια ηωισ(να περιγραφεί λεπτομερϊσ). 

 Ο παραγόμενοσ κατά τθ λειτουργία κόρυβοσ  να είναι όςο το δυνατόν μικρότεροσ. Να  αναφερκεί 
ο αρικμόσ των db  και να μθν υπερβαίνει τα 60 ακόμθ και ςτισ υψθλζσ ταχφτθτεσ. 

 Ο κάδοσ φυγοκζντρθςθσ να είναι ανοξείδωτοσ, να ζχει λεία επιφάνεια, εφκολα κακαριηόμενθ. 

 Το κάλυμμα τθσ φυγοκζντρου να ανοίγει με τθν πίεςθ ενόσ πλικτρου και να παραμζνει ανοικτό 
,ακινθτοποιθμζνο ςε εφλογο φψοσ για να μθ παρεμποδίηεται θ φόρτωςθ και απομάκρυνςθ των 
ςωλθναρίων. 

 Θ φυγόκεντροσ να χρθςιμοποιεί κινθτιρα μεταβλθτισ ςυχνότθτασ και όχι κλαςικό κινθτιρα με 
ψικτρεσ ϊςτε να εξαςφαλίηονται θ μακροηωία του κινθτιρα, θ ζλλειψθ ανάγκθσ  ςυχνισ 
ςυντιρθςθσ και θ ςτακερότθτα των ςτροφϊν. 

 Θ φυγόκεντροσ να μπορεί να δεχκεί διαφόρων τφπων κεφαλζσ: οριηόντιεσ αρκρωτζσ,γωνιακζσ 
κεφαλζσ ,ϊςτε με τθν κατάλλθλθ εναλλαγι υποδοχζων-πλαιςίων να είναι δυνατι θ φυγοκζντρθςθ 
διαφόρων τφπων ςωλθναρίων. 

  Θ ςυςκευι ποφ κα παραδοκεί  να ςυνοδεφεται από : οριηόντια ,αρκρωτι κεφαλι τεςςάρων (4) 
κζςεων, αντίςτοιχουσ υποδοχείσ και ανάλογα πλαίςια χωρθτικότθτασ περίπου 48 ςωλθναρίων 
αιμολθψίασ κενοφ με πϊμα χωρθτικότθτασ 5-10 ml και διαςτάςεων 14 x 100 mm. Επίςθσ να 
προςφερκοφν και δφο πλαίςια χωρθτικότθτασ περίπου 14 ςωλθναρίων με πϊμα όγκου 15ml 
,διαςτάςεων  17x120 mm για τθν ίδια κεφαλι και τουσ ίδιουσ υποδοχείσ. 

 Οι υποδοχείσ να διακζτουν καλφμματα βιολογικισ αςφάλειασ που  κλείνουν εφκολα και δεν 
ανοίγουν κατά τθν διάρκεια τθσ περιςτροφισ. 

 Θ φυγόκεντροσ να διακζτει κάλυμμα αςφαλείασ που δεν κα επιτρζπει το άνοιγμα όςο διαρκεί θ 
περιςτροφι, θ δε περιςτροφι να μθν αρχίηει εάν δεν ζχει κλείςει το κάλυμμα. Σε περίπτωςθ 
διακοπισ ρεφματοσ να μπορεί να ανοίγει με μθχανικό τρόπο. 

 Να αναφερκεί με ποιόν μθχανιςμό αςφαλίηει το κάλυμμα τθσ  φυγοκζντρου(κλείςτρα,ςφρτεσ 
κ.λ.π.) 

 Θ λειτουργία τθσ φυγοκζντρου να ρυκμίηεται από ψθφιακό χειριςτιριο επιλογισ παραμζτρων 
φυγοκζντρθςθσ, μζςω του οποίου ορίηουμε και παρατθροφμε  τισ παρακάτω παραμζτρουσ:Α) 
ταχφτθτα περιςτροφισ  RPM.Β)χρόνο διάρκειασ φυγοκζντρθςθσ Γ)δυνατότθτα ςφντομων 
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φυγοκεντριςεων  
Δ)ανάγνωςθ  επιτάχυνςθσ,επιβράδυνςθσ(ταχφτθτα)και υπολειπόμενου χρόνου. 

 Σφνολο επιλογϊν από τισ παραπάνω παραμζτρουσ να μπορεί να οριςτεί και να αποκθκευτεί ςτθ 
μνιμθ ωσ πρόγραμμα φυγοκζντρθςθσ.Δυνατότθτα αποκικευςθσ ςτθ μνιμθ διαφορετικϊν 
προγραμμάτων φυγοκζντρθςθσ. 

 Να αναφερκεί θ μζγιςτθ ταχφτθτα περιςτροφισ και θ μζγιςτθ δφναμθ φυγοκζντρθςθσ.Επικυμθτι  
θ επίτευξθ ταχφτθτασ ζωσ4.000 ςτροφζσ το λεπτό.Επικυμθτι μζγιςτθ RCF 3.095 g 

 Nα αναφερκεί το εφροσ ρφκμιςθσ χρόνου. Επικυμθτά όρια 0 λεπτά ζωσ τουλάχιςτον 99 λεπτά. 

 Να διακζτει μθχανιςμό που διαςφαλίηει ομαλι επιτάχυνςθ και επιβράδυνςθ. Να αναφερκεί αν 
διακζτει αυτόματο θλεκτροδυναμικό φρζνο. 

 Να υπάρχει θ δυνατότθτα διατιρθςθσ ςτθ μνιμθ τθσ ςυςκευισ του τελευταίου προγράμματοσ 
που χρθςιμοποιικθκε. 

 Θ φυγόκεντροσ να διακζτει πρόγραμμα αυτοδιαγνωςτικισ με οπτικοακουςτικό ςιμα ςυναγερμοφ 
και διακοπι λειτουργίασ ςε περίπτωςθ τοποκζτθςθσ μθ ιςοηυγιςμζνων δειγμά των ςε απζναντι 
κζςεισ, παραμονισ ανοικτοφ καλφμματοσ, θλεκτρονικϊν βλαβϊν, υπζρβαςθσ ταχφτθτασ κ.λ.π. 

 Να περιγραφοφν αναλυτικά οι λεπτομζρειεσ του ςυςτιματοσ αςφαλείασ ςε περίπτωςθ  
      Α)διακοπισ ρεφματοσ 
      Β)υπερκζρμανςθσ κάδου και κινθτιρα 
      Γ)προςπάκειασ ανοίγματοσ τθσ φυγοκζντρου ςε κατάςταςθ λειτουργίασ και ςε περίπτωςθ ζναρξθσ 
κφκλου φυγοκζντρθςθσ χωρίσ να ζχει κλείςει το κάλυμμα. 

 Να πλθροφνται τα πρότυπα αςφαλείασ IEC 61010- 1, IEC 61010-2 ,EN 61326-1 

 Να προςφζρεται ξεχωριςτά ςτακεροποιθτισ τάςθσ καλισ ποιότθτασ για προςταςία από 
απότομεσ πτϊςεισ τάςθσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 

 Θ ςυςκευι να παραδοκεί με: 
-επίςθμο εγχειρίδιο χριςθσ (2 αντίγραφα) ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι 
μορφι. 
-επίςθμο εγχειρίδιο ςυντιρθςθσ, διάγνωςθσ βλαβϊν (2 αντίγραφα) ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα, ςε 
ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. 

 Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) ζτθ και επάρκειασ 
ανταλλακτικϊν για δζκα (10) ζτθ. 

 Να υπάρχει δζςμευςθ άμεςθσ αντικατάςταςθσ τθσ φυγοκζντρου ςε περίπτωςθ 
εμφάνιςθσ δυςλειτουργίασ εντόσ του χρόνου εγγφθςθσ. 

 Να υπάρχει ςαφισ διαβεβαίωςθ ότι κα διατίκενται ανταλλακτικά (κεφαλζσ-υποδοχείσ 
κ.λ.π.) και ότι κα παρζχονται υπθρεςίεσ επί δζκα τουλάχιςτον χρόνια. 

 Να υπάρχει ςαφισ διαβεβαίωςθ ότι παραγγελία και τοποκζτθςθ ανταλλακτικϊν κα 
διεκπεραιϊνεται το ταχφτερο δυνατό και πάντωσ ςε χρονικό διάςτθμα μικρότερο των 
15 θμερϊν. 

 

9 ΜΙΚΟΣΚΟΡΙΟ 

Διοφκάλμιο  ορκό μικροςκόπιο βαρείασ  μεταλλικισ καταςκευισ με χφτευςθ αλουμινίου, για διερχόμενο 
φωτιςμό, με δυνατότθτα πλιρουσ λειτουργίασ και από τθν οπίςκια πλευρά (περιςτροφι κεφαλισ κατά 
360Ο , με ταυτόχρονθ κζαςθ του πλακιδίου και χειριςμό τθσ τράπεηασ), με δυνατότθτα τοποκζτθςθσ ςε 
ειδικι κικθ (βαλιτςάκι) για τθν αςφαλι μεταφορά του και προςαρμογι κάμερασ μικροςκοπίασ. 
Να περιλαμβάνει: 

 Αμφίπλευρουσ, ομοαξονικοφσ κοχλίεσ εςτίαςθσ αδρισ και λεπτισ ρφκμιςθσ, με ακρίβεια εςτίαςθσ 
τουλάχιςτον 2.5μm/διαβάκμιςθ, με ρυκμιηόμενθ αντιολιςκθτικι διάταξθ, με τερματικό ανοδικοφ 
ορίου εςτίαςθσ και κλειδϊματοσ τθσ τράπεηασ, με κοχλία κάκετθσ μετακίνθςθσ του ςυμπυκνωτι 
κατά τουλάχιςτον 10mm,με υποδοχι φίλτρων οπτικισ. 

 Εςωτερικι πθγι φωτιςμοφ LED, ιςχφοσ 0.5Watt,με διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 20.000 ϊρεσ, με 
ρυκμιηόμενο διάφραγμα,με ροοςτάτθ εντάςεωσ, με διακόπτθ On /Off, με κζςθ τοποκζτθςθσ 
κακρζπτθ για τθν χριςθ ζμμεςου(πλάγιου) εξωτερικοφ φωτιςμοφ(όπωσ φακόσ) όταν δεν υπάρχει 
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ρεφμα. 

 Διοφκάλμια κεφαλι, με εφροσ οπτικοφ πεδίου FN20,μεκλίςθ30 μοιρϊν  , με ρυκμιηόμενθ  
διακορικι απόςταςθ τουλάχιςτον 48-75mm,με ρυκμιηόμενο φψοσ προςοφκάλμιου ςωλινα 
τουλάχιςτον 62mm , ορκισ παρατιρθςθσ(τφπουSiedentopf), μεταβλθτοφ φψουσ, με ατζρμονθ 
περιςτροφι κατά 360° χωρίσ να αποςπάται από το μικροςκόπιο, με πφρρο αςφαλείασ. 

 Δφο(2) προςοφκάλμιουσ φακοφσ, με ρυκμιηόμενθ εςτίαςθ+- 5, μεγζκυνςθσ 10x,με εφροσ οπτικοφ 
πεδίου FN20 , με καλυπτρίδεσ αντιμυκθτιακισ προςταςίασ, ενςωματωμζνοι ςτθν κεφαλι με βίδεσ 
αςφαλείασ για αποφυγι κραφςθσ τουσ κατά τθν μετακίνθςθ. 

 Εργονομικι μθχανικι τράπεηα, ορκογϊνια(x-y) ,διαςτάςεων κατά προτίμθςθ                 
120x132mm,με εφροσ κίνθςθσ  76x30mm κατ’ ελάχιςτο, με κεραμικι επίςτρωςθ, ανκεκτικι ςτθν 
τριβι, με χειριςτιρια ςτο δεξιό μζροσ, με εργονομικι ολίςκθςθ κατά τον ζνα άξονα με το χζρι, με 
ενςωματωμζνεσ βακμονομθμζνεσ κλίμακεσ του 1mm. 

 Υποδοχζα δειγμάτων μίασ (1) κζςθσ , με ελατιριο επαναφοράσ και ςυγκρατθτιρα ςτο αριςτερό 
μζροσ. 

 Συμπυκνωτι φωτεινισ δζςμθσ τφπου Abbe ,με αρικμθτικό άνοιγμα ΝΑ 1.25, με ρυκμιηόμενο 
διάφραγμα και αναγραφόμενεσ κζςεισ του για κάκε μεγζκυνςθ, με δυνατότθτα τοποκζτθςθσ 
οπτικϊν ςτοιχείων για ςκοτεινό πεδίο ( DF).Να προςφερκεί το αντίςτοιχο εξάρτθμα. 

 Υποδοχζα αντικειμενικϊν φακϊν, περιςτρεφόμενο, τεςςάρων(4) κζςεων, με κλίςθ προσ τα μζςα 
για προςταςία των φακϊν. 

 Ρζντε (5) αντικειμενικοφσ φακοφσ, επίπεδουσ αχρωματικοφσ, με αντιμυκθτιακι προςταςία και 
μεγζκυνςθσ 4x/10x/20x/40x/100xOil, με αρικμθτικό άνοιγμα 

ΝΑ0.10/ 0.25/ 0.40/ 0.65/ 1.25 αντίςτοιχα, με απόςταςθ εργαςίασ   
WD27.8/ 8.0/2.5/ 0.60 /0.13mm αντίςτοιχα. 

 Να ζχει ςυνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ μικρότερθ από 2W. 

 Ενςωματωμζνθ κφρα αςφαλείασ για προςαρμογι αντικλεπτικοφ καλωδίου, ξεχωριςτζσ κικεσ 
τροφοδοτικοφ και καλωδίου ςτο πίςω μζροσ και εργαλείο ρυκμίςεων και ςυναρμολόγθςθσ. 

 Λάδι εμβάπτιςθσ, κατάλλθλο για ελαιοκαταδυτικοφσ φακοφσ. 

 Κάλυμμα. 
Να παρζχονται: 

 Εγγφθςθ τουλάχιςτον 2 ετϊν 

 Εξουςιοδοτθμζνθ τεχνικι υποςτιριξθ με αντίςτοιχθ τεκμθρίωςθ ικανότθτασ 

 Ζγκυρθ πιςτοποίθςθ CE 
Τόςο ο προμθκευτισ όςο και ο καταςκευαςτισ πρζπει να ζχουν διαπίςτευςθISO 9001 και ISO 13485. 

 

10 ΕΡΩΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ 80LT 

 Να ζχει χωρθτικότθτα 73-80lt.  

 Να διακζτει τουλάχιςτον 2 ράφια από ανοξείδωτο χάλυβα, διάτρθτα με δυνατότθτα επιπλζον 
τοποκζτθςθσ. 

 Nα διακζτει εξωτερικό περίβλθμα και εςωτερικό από ανοξείδωτο  
χάλυβα με αντοχι ςτθ διάβρωςθ. 

 Να διακζτει διπλι πόρτα. Θ εςωτερικι πόρτα να είναι γυάλινθ ϊςτε να επιτρζπει τθν .     τθν 
παρατιρθςθ.Οι πόρτεσ κα πρζπει να ςτεγανοποιοφνται . 

 Πλεσ οι λειτουργίεσ να ελζγχονται μζςω ειδικοφ μικροεπεξεργαςτι για τθν επίτευξθ ακριβοφσ 
κερμοκραςίασ, ςτακερότθτασ και ομοιομορφίασ αυτισ  ςτο εςωτερικό του κλιβάνου.  

 φκμιςθ κερμοκραςίασ από κερμοκραςία περιβάλλοντοσχϊρου +5OC ζωσ 70° C. 

 Να διακζτει  μεγάλθ ψθφιακι  ζνδειξθκερμοκραςίασ μαηί με τθ μονάδα ρφκμιςθσ και ελζγχου του 
επωαςτιρα για άνετθ παρατιρθςθ από τον χειριςτι. 

 Να διακζτει ςφςτθμα προςταςίασ από υπερκζρμανςθ.Να περιγραφεί. 

 Να είναι ςχεδιαςμζνοσ για ςυνεχι λειτουργία χωρίσ παρακολοφκθςθ από το χριςτθ. 

 Να είναι εφκολοσ ο κακαριςμόσ και θ απολφμανςθ του κλιβάνου. 

 Να ςυμφωνεί με τισ Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ ( DIN 12880,GS,-VDE,CE, κ.λ.π.) Με ςιμα 
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CE/IVD 

 Nα ζχει ακόρυβθ λειτουργία. 

 Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) ζτθ.  

 Τόςο ο προμθκευτισ όςο και ο καταςκευαςτισ πρζπει να ζχουν διαπίςτευςθ  ISO 9001 και ISO 13485. 
 

11 ΜΘΧΑΝΘΜΑ ΚΥΚΛΙΚΘΣ ΡΑΘΘΤΙΚΘΣ ΚΙΝΘΣΘΣ ΓΟΝΑΤΟΣ/ΙΣΧΥΟΥ (CPM) 

1.Να είναι ανκεκτικισ καταςκευισ 
2.Να ζχει βακμονομθμζνο γωνιόμετρο ςτο γόνατο 
3.Να ορίηει κάμψθ και ζκταςθ :  
- Ιςχφου από 10oζωσ 75oμοίρεσ 
- Γόνατοσ από -10oζωσ 120oμοίρεσ 
- Ροδοκνθμικι από -30oζωσ 40oμοίρεσ 
- υκμιηόμενθ ταχφτθτα κίνθςθσ απο 45oζωσ 155oμοίρεσ το λεπτό 
- Να διακζτει ειδικό προγραμματιηόμενο controlγια τισ ρυκμίςεισ 
- Να διακζτει απαραιτιτωσ ςφςτθμα αςφαλείασ (Reverce–on–Load) ϊςτε ςε μεγάλθ αντίςταςθ να κάνει 
αναςτροφι τθσ κίνθςθσ για αςφάλεια του αςκενοφσ 
- Βάροσ : 12Kgπερίπου  
4. Να διακζτει ςιμανςθ CE 
5. Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) ζτθ.  
6. Τόςο ο προμθκευτισ όςο και ο καταςκευαςτισ πρζπει να ζχουν διαπίςτευςθ  ISO 9001 και ISO 13485. 
 

12 ΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΥΡΕΘΧΟΣ 

Θ ςυςκευι να είναι τροχιλατθ νοςοκομειακοφ τφπου, μεταλλικισ καταςκευισ (όχι επιτραπζηια)  
- Θ μετάδοςθ του κρουςτικοφ κφματοσ να γίνεται μζςω πνευματικοφ ςυςτιματοσ  
- Στθν οκόνθ touch screen να απεικονίηονται τα εξισ :  
• Ιςχφσ πίεςθσ : 4 bar  
• Συχνότθτα : 1 – 20 Hz ςε βιματα του 1 Hz  
Αρικμόσ προγραμματιςμζνων παλμϊν  
• Αρικμόσ εκτελεςμζνων παλμϊν  
• Video και φωτογραφίεσ για τθν εφαρμογι των κεραπειϊν  
• Θεραπευτικά πρωτόκολλα με αντενδείξεισ και κλινικι εφαρμογι για όλεσ  
τισ πακιςεισ  
• Αυτόματθ καταγραφι ςτθν οκόνθ των κεραπευτικϊν αποτελεςμάτων  
• Δθμιουργία προςωπικϊν πρωτοκόλλων -Ψακζλου με το ιςτορικό του αςκενοφσ  
- Να ςυνοδεφεται από τα εξισ εξαρτιματα :  
• 1 Κεφαλι Radial (1.000.000 παλμϊν), με ανταλλακτικό piston ((1.000.000 παλμϊν)  
• 4 applicators ( 10, 15, 36 ,Trigger)mm  
• Διακόπτθσ πάνω ςτισ κεφαλζσ για τθν ενεργοποίθςθ τθσ κεραπείασ  
• Κομπρεςζρ παροχισ πίεςθσ 0 – 8 bar ακόρυβθσ λειτουργίασ ενςωματωμζνο ςτθ ςυςκευι με εφκολθ 
πρόςβαςθ ςε περίπτωςθ βλάβθσ  
- Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) ζτθ.  
- Ζγκυρθ πιςτοποίθςθ CE 
- Τόςο ο προμθκευτισ όςο και ο καταςκευαςτισ πρζπει να ζχουν διαπίςτευςθ  ISO 9001 και ISO 13485. 
 

13 ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΡΙΕΣΟΜΕΤΟ/ΟΞΥΜΕΤΟ, ΤΟΧΘΛΑΤΟ 

1. Να είναι τθσ πλζον ςφγχρονθσ τεχνολογίασ ςτερεάσ και ανκεκτικισ καταςκευισ κατάλλθλο για 
νοςοκομειακι χριςθ. 
2. Να λειτουργεί με ενςωματωμζνο τροφοδοτικό και υπό τάςθ δικτφου 220 V/50Hz κακϊσ και με 

ενςωματωμζνθ μπαταρία που κα προςφζρει αυτονομία 3 ωρϊν τουλάχιςτον. Θ αντικατάςταςισ τθσ 
κα πρζπει να γίνεται εφκολα ακόμθ και από μθ, εξειδικευμζνα άτομα. Να δοκοφν ςτοιχεία. 

3. Να διακζτει CE Mark και να υπόκειται ςτουσ διεκνείσ κανόνεσ αξιοπιςτίασ και ποιότθτασ, οι οποίοι και 
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κα κατονομάηονται. Να κατατεκοφν τα ςχετικά πιςτοποιθτικά. 
4. Να είναι λειτουργικό, περιοριςμζνου όγκου και βάρουσ,  μικρότερο των 4 kg παρζχοντασ άνεςθ και 

ευκολία ςτθν χριςθ - λειτουργία. Να αναφερκοφν διαςτάςεισ και βάροσ. 
5.  Να φζρεται ςε ςτατό του ιδίου οίκου καταςκευισ, με τροχοφσ μεγάλθσ διαμζτρου, καλισ 

ποιότθτασ και ευκόλωσ μετακινοφμενου, με κατάλλθλεσ κικεσ (καλακάκι) εναπόκεςθσ 
παρελκομζνων. Επικυμθτό να διακζτει ςφςτθμα πζδθςθσ. 

6. Οι ηθτοφμενεσ επιδόςεισ, αποδόςεισ και δυνατότθτεσ κα πρζπει απαραιτιτωσ να  πιςτοποιοφνται με 
ξενόγλωςςα φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

7. Να διακζτει ζνδειξθ τθσ κατάςταςθσ του ςυςςωρευτι (χαμθλι ςτάκμθ) κακϊσ ζνδειξθ φόρτιςθσ. 
8. Να διακζτει οπτικοακουςτικι διάταξθ ςυναγερμοφ (ALARM), για όλα τα φαινόμενα και τισ 

παραμζτρουσ τουσ  
9. Θ μζτρθςθ τθσ πίεςθσ να γίνεται με τθν κλαςικι μζκοδο, αξιόπιςτθ με περιχειρίδα  Να κατατεκεί 
πιςτοποιθτικό αξιοπιςτίασ για τθν μζτρθςθ τθσ πίεςθσ. 
10. Δυνατότθτα χειροκίνθτθσ και αυτόματθσ εκκίνθςθσ τθσ μζτρθςθσ ςε  προκακοριςμζνα χρονικά 
διαςτιματα. Να αναφερκοφν. 
11. Ταυτόχρονθ ψθφιακι απεικόνιςθ των τιμϊν ςυςτολικισ, διαςτολικισ και μζςθσ πίεςθσ, με 
ξεχωριςτά όρια ςυναγερμοφ για κάκε μία από αυτζσ. 
12. Οι ψθφιακζσ ενδείξεισ να είναι μεγάλεσ και ευδιάκριτεσ τόςο από απόςταςθ, όςο και υπό 
οποιοςδιποτε ςυνκικεσ φωτιςμοφ.  
13. Ρλιρθ ςειρά περιχειρίδων μζτρθςθσ Α.Ρ. ( ανθλίκων και ενθλίκων). 
14. Ϊθφιακι απεικόνιςθ του καρδιακοφ ρυκμοφ. Εφροσ μζτρθςθσ από 40 – 200 bpm περίπου. 
15. Μετριςεισ του κορεςμοφ αρτθριακοφ αίματοσ ςε οξυγόνο (SpO2). 
16. Αναίμακτθ μζκοδοσ, με αιςκθτιρα δακτφλου. 
17. Ϊθφιακι ζνδειξθ επί τοισ %  του κορεςμοφ οξυγόνου ςτο αίμα με μεγάλθ ακρίβεια που δεν κα 
πρζπει να ξεπερνά τισ ± 3 μονάδεσ. Εφροσ μζτρθςθσ 30-99%. 
18. Να διακζτει ζνδειξθ του εφρουσ παλμοφ ςε κυματομορφι ι ςτιλθ.  
19. Να διακζτει μνιμθ αποκικευςθσ των τελευταίων μετριςεων.  
20. Να ςυνοδεφεται από περιχειρίδα και αιςκθτιρα δακτφλου. 
21. Να διακζτει κατάλλθλθ ζξοδο για ςφνδεςθ με Θ/Υ.  
22. Θ δυνατότθτα αναβάκμιςθσ κα εκτιμθκεί. 
23. Θ ςυςκευι κα πρζπει να παρουςιάηει προςταςία ζναντι υγραςίασ και υγρϊν γενικά. 
24. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να αξιολογθκοφν οι προςφορζσ, είναι θ φπαρξθ   φφλλου 
ςυμμόρφωςθσ, εισ το οποίο κα απαντάται με κάκε λεπτομζρεια, όχι  μονολεκτικά, και με τθν ςειρά που 
αναφζρονται όλα τα αιτιματα των τεχνικϊν μασ προδιαγραφϊν.  
25.  Να δοκεί πλιρθ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ δφο (2) ετϊν. 
26. Μετά τθν εγκατάςταςθ και παραλαβι του μθχανιματοσ, κα πρζπει να εκπαιδευτοφν χειριςτζσ και 
τεχνικοί του Νοςοκομείου, τόςο ςτθν χριςθ, όςο και ςτθν ςυντιρθςθ. Να γίνει διλωςθ, για πρόγραμμα 
πλιρουσ εκπαίδευςθσ τεχνικϊν επί ποινι αποκλειςμοφ. 
27. Mε τθν προςφορά να παραδοκοφν τα πάςθσ φφςεωσ  εγχειρίδια χριςθσ, λειτουργίασ (ςτα 
Ελλθνικά) και τεχνικισ φροντίδασ, (service manual) πλιρθ, επί ποινι αποκλειςμοφ. 
28. Θ κάλυψθ τθσ ςυςκευισ ςε εξαρτιματα ανταλλακτικά και αναλϊςιμα κα πρζπει να είναι 
τουλάχιςτον δεκαετισ, με αποδεδειγμζνθ εξ αρχισ παρακατακικθ.  
29. H εταιρεία υποχρεοφται να προςκομίςει με τθν προςφορά τθσ, όλα τα πρωτότυπα ζντυπα τα 
οποία κα πιςτοποιοφν τα ηθτοφμενα χαρακτθριςτικά.  
30. Να κατατεκεί υποχρεωτικά πιςτοποιθτικό ISO  και αποδεικτικά ςτοιχεία παροχισ Service για τα 
προςφερόμενα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 

 

14 ΘΛΕΚΤΟΚΑΔΙΟΓΑΦΟΣ 3-ΚΑΝΑΛΟΣ 

1. Να είναι πλιρθσ, καινοφργιοσ, αμεταχείριςτοσ, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. 
2. Να λειτουργεί με απευκείασ ςφνδεςθ ςτο δίκτυο 220 V / 50 Hz κακϊσ και με χριςθ αποκλειςτικά των 
ενςωματωμζνων μπαταριϊν (όχι μζςω φορτιςτι). Να διακζτει αυτονομία λειτουργίασ με τθ μπαταρία 
τουλάχιςτον για δφο (2) ϊρεσ ι διακόςια (200) Θλεκτροκαρδιογραφιματα. 
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3. Να είναι τρικάναλθσ καταγραφισ. Να πλθρεί τα διεκνι standard IEC60601-2-51 για ψθφιακοφσ 
καρδιογράφουσ ( για αξιοπιςτία των ψθφιακϊν φιλτρων 
4. Να διακζτει ςτον standard εξοπλιςμό πρόγραμμα διάγνωςθσ ενθλίκων και παίδων κακϊσ και 
πρόγραμμα μετριςεων καρδιολογικϊν παραμζτρων. 
5. Να διακζτει οκόνθ LCD με υψθλι ανάλυςθ για τθν εμφάνιςθ τουλάχιςτον ζξι (6) απαγωγϊν 
ταυτόχρονα. 
6. Να είναι μικροφ βάρουσ, με αδιάβροχο πλθκτρολόγιο. 
7. Να κάνει καταγραφι αυτόματα (aυto) και χειροκίνθτα (manual). 
8. Να ζχει τζςςερισ (4) τουλάχιςτον ταχφτθτεσ εκτφπωςθσ από τισ οποίεσ οι δφο κα είναι 25 και 50 mm/s. 
9. Να φζρει ενςωματωμζνο εκτυπωτι κερμικοφ τφπου με δυνατότθτα εκτφπωςθσ πλιρουσ 
θλεκτροκαρδιογραφιματοσ 12 απαγωγϊν ανά 3 ι περιςςότερεσ. Κατά τθν καταγραφι να εκτυπϊνονται 
παράμετροι του θλεκτροκαρδιογραφιματοσ όπωσ ευαιςκθςία, ταχφτθτα, φίλτρα κ.λ.π . 
10. Να χρθςιμοποιεί καταγραφικό χαρτί (ρολό ι αναδιπλοφμενο Η-fold). Να δοκοφν διαςτάςεισ χαρτιοφ. 
11. Να διακζτει τρεισ (3) τουλάχιςτον τιμζσ ευαιςκθςίασ, θ οποία να ρυκμίηεται είτε αυτόματα είτε 
χειροκίνθτα. 
12. Να διακζτει φίλτρα αποκοπισ παραςίτων τροφοδοςίασ και φίλτρα προςταςίασ καταγραφισ από 
μυϊκζσ ςυςπάςεισ. 
13. Να ζχει απόκριςθ ςυχνότθτασ από 0,05 – 150 Hz. 
14. Να ζχει ςυχνότθτα δειγματολθψίασ τουλάχιςτον 1000samples/s/ch. 
15. Να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ ςτακεροποίθςθσ τθσ ιςοθλεκτρικισ γραμμισ. 
16. Να διακζτει μνιμθ αποκικευςθσ θλεκτροκαρδιογραφθμάτων. 
17. Να ζχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ με Θ/Υ μζςω κατάλλθλθσ κφρασ και μεταφοράσ δεδομζνων. 
18. Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) ζτθ και επάρκειασ ανταλλακτικϊν για δζκα (10) 
ζτθ. 
19. Ζγκυρθ πιςτοποίθςθ CE 
20. Τόςο ο προμθκευτισ όςο και ο καταςκευαςτισ πρζπει να ζχουν διαπίςτευςθISO 9001 και ISO 13485. 
 

15 ΜΟΝΙΤΟ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΗΩΤΙΚΩΝ ΡΑΑΜΕΤΩΝ 

 
1. Monitor καταγραφισ αναπνευςτικϊν και κυκλοφορικϊν παραμζτρων για ενιλικεσ, παιδιά και 

νεογνά. 
2. Να είναι κατάλλθλο για Νοςοκομειακι χριςθ και να ζχει τθ δυνατότθτα ςυνεχοφσ 

παρακολοφκθςθσ  τόςο των αιμοδυναμικϊν όςο και των παραμζτρων αεριςμοφ ενθλίκων και 
παίδων. 

3. Να ζχει δυνατότθτα ςυνεχοφσ παρακολοφκθςθσ και καταγραφισ αιμοδυναμικϊν παραμζτρων, 
αεριςμοφ, μονάδα ΘΚΓραφιματοσ, κορεςμοφ αιμοςφαιρίνθσ (SPO2), αναίμακτθσ και αιματθρϊν 
πιζςεων και καπνογραφίασ. 

4. Να διακζτει ζγχρωμθ LCD, TFT οκόνθ, medical grade με τουλάχιςτον 10ϋϋ υψθλισ ευκρίνειασ με 
δυνατότθτα απεικόνιςθσ ζξι (6) κυματομορφϊν ταυτόχρονα. 

5. Να λειτουργεί με τάςθ 220V/50Hz. Να διακζτει ενςωματωμζνθ μπαταρία διάρκειασ  τουλάχιςτον 
3 ωρϊν. 

6. Το κάκε μόνιτορ να μπορεί να ςυνδεκεί  με κεντρικό ςτακμό. Να είναι δυνατι θ επικοινωνία 
μεταξφ των μόνιτορ (επικοινωνία bed to bed) μζςω ςφνδεςθσ ςε δίκτυο  Ethernet. 

7. Να είναι μικροφ βάρουσ για τθν εφκολθ μεταφορά του.    
8. Το ΘΚΓ να λαμβάνεται με τριπολικό, πενταπολικό ι εξαπολικό καλϊδιο, να προςφερκεί προσ 

επιλογι θ δυνατότθτα απεικόνιςθσ πολλαπλϊν απαγωγϊν  ζξι (6) τουλάχιςτον, να διακζτει 
πρόγραμμα ανάλυςθσ και αποκικευςθσ των βαςικϊν αρρυκμιϊν και πρόγραμμα ανάλυςθσ 
καταγραφισ του ST διαςτιματοσ ςε δφο (2) απαγωγζσ ταυτόχρονα. Να ζχει προςταςία από 
παράςιτα απινίδωςθσ και διακερμίασ. Να ρυκμίηεται θ ευαιςκθςία, κακϊσ και θ ταχφτθτα ίχνουσ 
ανάλογα με το υπό παρακολοφκθςθ φαινόμενο.  

9. Να υπάρχει δυνατότθτα μζτρθςθσ και καταγραφισ κερμοκραςίασ και αναπνοϊν. 
10. Να απεικονίηεται θ καμπφλθ του περιφερικοφ παλμοφ και ο κορεςμόσ τθσ αιμοςφαιρίνθσ.  
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11. Να διακζτει alarms για όλεσ τισ παραμζτρουσ με ρυκμιηόμενα άνω και κάτω όρια. Τα όρια των 
ςυναγερμϊν να είναι προκακοριςμζνα από τον καταςκευαςτι, να ρυκμίηονται εφκολα από τον 
χειριςτι και να απεικονίηονται ςυνεχϊσ ςτθν οκόνθ. 

12. Να διακζτει μνιμθ trend χρονικισ διάρκειασ τουλάχιςτον 24 ωρϊν. 
13. Να είναι δυνατι θ απεικόνιςθ ςε μελλοντικό χρόνο, κακϊσ και θ αναβάκμιςι του, των δεδομζνων 

του monitor (τόςο οι αρικμθτικζσ όςο και οι κυματομορφζσ) ςε Θ.Υ.   
14. Να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ διεκνείσ ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και να 

διακζτει ςιμανςθ CE. Να διατίκεται από αντιπρόςωπο που διακζτει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008 
και ISO 13485:2012 ςφμφωνα  με τθν Υ.Α. ΔΥ8δ/1348/04 και να είναι ενταγμζνθ ςε πρόγραμμα 
εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Θ.Θ.Ε βάςθ του Ρ.Δ. 117/2004. 

15. Να διακζτει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) ζτθ και να αναφερκεί θ ετιςια κοςτολόγθςθ 
ςυμβολαίου πλιρουσ ςυντιρθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων των ανταλλακτικϊν, service Kits και 
εργαςίασ εκτόσ αναλωςίμων, κακϊσ και προλθπτικισ ςυντιρθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων των 
service Kits και εργαςίασ εκτόσ ανταλλακτικϊν και αναλωςίμων τθσ μονάδασ, μετά το πζρασ τθσ 
εγγφθςθσ.  

16. Να βεβαιϊνεται εγγράφωσ από τον καταςκευαςτικό οίκο θ διάκεςθ ανταλλακτικϊν για μια 
δεκαετία.    

17. Οι ςυμμετζχοντεσ να διακζτουν μόνιμα οργανωμζνο τμιμα τεχνικισ υποςτιριξθσ και service, 
κακϊσ και κατάλλθλο εκπαιδευμζνο προςωπικό, με πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ από τον 
καταςκευαςτικό οίκο για τθ ςυντιρθςθ των προςφερομζνων ειδϊν. 

18. Να ςυνταχκεί πλιρεσ αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ για όλα τα ανωτζρω. 
19. Το κάκε μόνιτορ να ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα: 

 Καλϊδιο (τριπολικό, πενταπολικό ι εξαπολικό) ΘΚΓ 

 Δφο περιχειρίδεσ (διαφορετικά μεγζκθ)  

 Αιςκθτιρα οξυμετρίασ δακτφλου πολλαπλϊν χριςεων 

 Αιςκθτιρα κερμοκραςίασ ορκοφ/οιςοφάγου  

 Αυτονομία λειτουργίασ για τουλάχιςτον 4 ϊρεσ (Μπαταρία φόρτιςθσ)  
 

16 ΘΕΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΩΜΑΤΑ ΧΕΙΟΥΓΙΚΩΝ ΤΑΡΕΗΩΝ 

Γενικά 
1. Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, αμεταχείριςτο, καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τα διεκνι 

πρότυπα αςφαλείασ κερμαντικϊν ςυςκευϊν. (να αναφερκοφν αναλυτικά). 
2. Θ ςυςκευι κατά τθν λειτουργία τθσ να μθν απαιτεί κανζνα απολφτωσ αναλϊςιμο. 

Μονάδα Ελζγχου 
3. Μικροφ όγκου και βάρουσ με δυνατότθτα τοποκζτθςθσ ςε ςτατό ορρϊν. (Να δοκοφν ςτοιχεία). 
4. Τάςθ λειτουργίασ 230/240V, με χαμθλι κατανάλωςθ ιςχφοσ. (Να αναφερκεί). 
5. Δφο (2) εξόδουσ για ταυτόχρονθ κζρμανςθ κερμαντικϊν ςτρωμάτων.  
6. Δυνατότθτα ανεξάρτθτθσ ρφκμιςθσ τθσ επικυμθτισ κερμοκραςίασ για κάκε κερμαντικό ςτρϊμα 

ξεχωριςτά μζςω διακοπτϊν αφισ για εφκολο κακαριςμό. 
7. LCD οκόνθ για τθν ταυτόχρονθ απεικόνιςθ τθσ ρυκμιηόμενθσ και επιτυγχανόμενθσ από το 

ςφςτθμα κερμοκραςίασ κακϊσ και των ςχετικϊν ςυναγερμϊν και για τα δφο κερμαντικά 
ςτρϊματα ξεχωριςτά. 

8. Οπτικοακουςτικά ςυςτιματα ςυναγερμοφ που περιλαμβάνουν τισ περιπτϊςεισ: 
 Δφο ανεξάρτθτα ςυςτιματα διακοπισ λειτουργίασ ςε περίπτωςθ υπερκζρμανςθσ  
 Μθ επίτευξθσ τθσ επικυμθτισ κερμοκραςίασ 
 Διακόπτθσ τροφοδοςίασ κ.τ.λ. 

Θερμαντικά Στρϊματα/Κουβζρτεσ 
9. Να είναι ακτινοδιαπερατά και καταςκευαςμζνα από κερμαντικό ςτοιχείο μεγάλθσ ελαςτικότθτασ 

ϊςτε να μποροφν να διπλϊνονται για εφκολθ αποκικευςθ χωρίσ πρόβλθμα βλάβθσ και να φζρουν 
δυνατότθτα απολφμανςθσ. (να δοκοφν ςχετικά ςτοιχεία). 

10. Το κερμαντικό ςτοιχείο να ελζγχεται μζςω τθσ μονάδοσ ελζγχου από τουλάχιςτον ζξι (6) 
αιςκθτιρεσ κερμοκραςίασ και να λειτουργεί με χαμθλι τάςθ τθσ τάξεωσ των 24V για μεγαλφτερθ 

ΑΔΑ: 7Ν7Ω469ΗΖΞ-3ΤΞ





 

Σελίδα 59  

 

 
 

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Βοόρειο Αιγαίο 

Ευρωπαΰκή Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

  

αςφάλεια του αςκενοφσ.  
11. Να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν τόςο κάτω από τον αςκενι ςαν κερμαντικό ςτρϊμα όςο και 

πάνω από αυτόν ςαν κερμαντικι κουβζρτα. 
12. Πταν χρθςιμοποιθκοφν  ωσ κερμαντικό ςτρϊμα να μποροφν να λειτουργοφν με ςυνδυαςμό 

ειδικϊν Gels για αποφυγι κατακλίςεων ςε μεγάλα χειρουργεία. (να δοκοφν αναλυτικά οικονομικά 
ςτοιχεία και οι ςχετικζσ διαςτάςεισ). 

13. Να υπάρχει μεγάλθ ποικιλία κερμαντικϊν ςτρωμάτων/κουβερτϊν για κάκε θλικία και εφαρμογι 
τόςο για χριςθ ςτο χειρουργείο όςο και ςτθν ανάνθψθ. . (να δοκοφν αναλυτικά οικονομικά 
ςτοιχεία και οι ςχετικζσ διαςτάςεισ). 

14. Για τθν χριςθ ςτο χειρουργείο να διακζτουν τζτοιο ςχεδιαςμό ϊςτε να καλφπτεται ο αςκενισ με 
τον λιγότερο δυνατό αρικμό κουβερτϊν. (να δοκοφν περεταίρω επεξθγιςεισ). 

15. Κάκε κερμαντικό ςτρϊμα να ςυνοδεφεται από ειδικό κάλυμμα το οποίο να μπορεί να πλυκεί ζωσ 
και τουσ 95 0C και να απολυμανκεί. 

16. Θ ςυςκευι κζρμανςθσ να ςυνοδεφεται από μία κουβζρτα διαςτάςεων 150x50 cm περίπου. 
Άλλεσ Απαιτιςεισ 

17. Να παραδοκοφν με τθν προςφορά οδθγίεσ χριςεωσ ςτα Ελλθνικά. 
18. Να δίνεται εγγφθςθ λειτουργίασ δφο ετϊν και επάρκεια ανταλλακτικϊν για δζκα (10) ζτθ 

τουλάχιςτον. 
19. Ο προμθκευτισ να διακζτει πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ από τον καταςκευαςτικό οίκο που αφορά 

τθν δυνατότθτα επιςκευισ των προςφερόμενων ςυςκευϊν. 
20. Θ ςυςκευι να διακζτει πιςτοποιθτικό CE  
21. Θ προμθκεφτρια εταιρεία να διακζτει  πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008 και ISO 13485:2012 με πεδίο 

πιςτοποίθςθσ τθν τεχνικι υποςτιριξθ, να πλθροί τθν Υ.Α. ΔΥ8δ/1348/04 και να είναι ενταγμζνθ ςε 
πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Θ.Θ.Ε βάςθ του Ρ.Δ. 117/2004. 

 

17 ΣΥΣΚΕΥΘ ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΥΓΩΝ 

1. Θ ςυςκευι να είναι κατάλλθλθ για τθν κζρμανςθ υγρϊν τόςο για χαμθλζσ όςο και υψθλζσ ροζσ. 
Να κατατεκοφν οι ςχετικζσ καμπφλεσ. Βάρουσ <3 kg, τοποκζτθςθ ςε ςτατό  ορρϊν, ςε ράγα και 
ράφι ςτιριξθσ. 

2. Τρία ανεξάρτθτα ςυςτιματα ςυναγερμοφ ςε περίπτωςθ υπερκζρμανςθσ κακϊσ και ςε περίπτωςθ 
ανεπαρκοφσ κζρμανςθσ υγρϊν. 

3. Μετριςεισ τθσ κερμοκραςίασ τόςο ςτθν είςοδο όςο και ςτθν ζξοδο του κερμαντικοφ ςτοιχείου. 
4. Δυνατότθτα παράλλθλθσ κζρμανςθσ δφο γραμμϊν ζγχυςθσ. 
5. Ϊθφιακι LCD οκόνθ για τθν ζνδειξθ τόςο τθσ μετροφμενθσ όςο και τθσ προεπιλεγμζνθσ από 

τον/τθν χριςτθ κερμοκραςία. 
6. φκμιςθ κερμοκραςίασ λειτουργίασ ζωσ 43 0C.  
7. Διακόπτεσ αφισ. 
8. Αναλϊςιμο χαμθλοφ κόςτουσ (να αναφερκεί το κόςτοσ). 
9. Να μπορεί να λειτουργιςει και με απλζσ ςυςκευζσ ορρϊν μίασ χριςεωσ. οποιαςδιποτε 

καταςκευαςτικισ εταιρείασ με αςφάλεια. (να δοκοφν λεπτομζρειεσ). 
10. Υποδοχι ςτιριξθσ τθσ γραμμισ ζγχυςθσ τόςο ςτο εμπρόςκιο όςο και ςτο οπίςκιο μζροσ τθσ 

ςυςκευισ. 
11. Δυνατότθτα προςαρμογισ προςτατευτικοφ καλφμματοσ για τθν προςταςία του κερμαινόμενου 

μζςου από το εξωτερικό περιβάλλον. 
12. Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ δφο ετϊν και επάρκεια ανταλλακτικϊν για δζκα ζτθ. 
13. Θ ςυςκευι να διακζτει πιςτοποιθτικό CE  
14. Θ προμθκεφτρια εταιρεία να διακζτει  πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008 και ISO 13485:2012 με πεδίο 

πιςτοποίθςθσ τθν τεχνικι υποςτιριξθ, να πλθροί τθν Υ.Α. ΔΥ8δ/1348/04 και να είναι ενταγμζνθ ςε 
πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Θ.Θ.Ε βάςθ του Ρ.Δ. 117/2004. 
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18 ΑΚΤΙΝΟΓΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ ΨΘΦΙΑΚΟ, DR 

Ϊθφιακό ακτινολογικό ςυγκρότθμα, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, κατάλλθλο για βαριά νοςοκομειακι 
χριςθ ςε περιβάλλον Τ.Ε.Ρ. Το ςυγκρότθμα κα περιλαμβάνει : 

1. Γεννιτρια πολυκορυφϊν, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, θ οποία να αναφερκεί 

2. Μονάδα ακτίνων Ω με ακτινολογικι λυχνία Ακτινοδιαγνωςτικι τράπεηα 

3. Πρκιο bucky με ψθφιακό ανιχνευτι 

4. Στακμό λιψθσ, αποκικευςθσ & επεξεργαςίασ ψθφιακϊν εικόνων 

Τφποσ Α’ (μονοφ ψθφιακοφ ανιχνευτι) 
ΓΕΝΝΘΤΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ 

Τφποσ Γεννιτριασ Ρολυκορυφϊν, ςφγχρονθσ 
τεχνολογίασ, θ οποία να αναφερκεί 

Ιςχφσ kW >65kW 
Ανατομικά προγράμματα Να αναφερκοφν 
Αυτόματθ ρφκμιςθσ εκκζςεωσ (AEC) ΝΑΙ 
Εφροσ τιμϊν υψθλισ τάςθσ, kVp 50-150kVp 
Μζγιςτθ τιμι mA 800mA 

Εφροσ mAs Να αναφερκεί 
Διαδοχικζσ λιψεισ & αυτόματθ 
ςυνζνωςθ εικόνων για επιμθκυμζνθ 
κάλυψθ 

Δεν απαιτείται 

ΜΟΝΑΔΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (ΑΝΑΤΘΣΘ ΟΟΦΘΣ) ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΘ 
ΛΥΧΝΙΑ 
Ανάρτθςθ Οροφισ Λυχνίασ Διαμικθσ 
κίνθςθ 

τουλάχιςτον 3,5 m 

Εγκάρςια κίνθςθ τουλάχιςτον 2 m 
Κακ' φψοσ κίνθςθ τουλάχιςτον 1,5 m 

Συγχρονιςμζνθ κίνθςθ με όρκιο bucky NAI (Να αναφερκεί) 

Κλίςθ λυχνίασ τουλάχιςτον ± 130° 

Ρεριςτροφι λυχνίασ τουλάχιςτον ± 150° 

Τφποσ λυχνίασ Ρεριςτρεφόμενθσ ανόδου, ταχφςτροφθ 
(αναφορά rpm) & διπλοεςτιακι 

Μζγεκοσ εςτιϊν, mm *Μικρι εςτία+ <0,6 mm & *Μεγάλθ εςτία+ < 
1,3 mm 

Διαφράγματα βάκουσ με φωτεινι 
επικζντρωςθ 

ΝΑΙ (αυτόματα) 

Ιςχφσ μεγάλθσ εςτίασ, kW Να καλφπτει τθν ιςχφ τθσ γεννιτριασ 

Θερμοχωρθτικότθτα ανόδου λυχνίασ, τουλάχιςτον 600KHU 

kHU  
Θερμοχωρθτικότθτα περιβλιματοσ 
λυχνίασ, kHU 

τουλάχιςτον 1500KHU 

υκμόσ κερμοαπαγωγισ λυχνίασ, 
HU/min 

τουλάχιςτον 140KHU/sec 

υκμόσ κερμοαπαγωγισ περιβλιματοσ, 
HU/min 

Να αναφερκεί 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ 

Διαςτάςεισ επιφάνειασ, cm τουλάχιςτον 200 x 75 cm 

Μζγιςτο βάροσ αςκενοφσ, kg ≧ 200kg (χωρίσ περιοριςμοφσ ςτισ κινιςεισ) 

Κινιςεισ επιφάνειασ Διαμικθσ κίνθςθ, cm - 
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Εγκάρςια κίνθςθ, cm - 

Κακ' φψοσ κίνθςθ, cm - 

Ροδοδιακόπτεσ ελζγχου - 

Ανιχνευτισ Τεχνολογία flat panel - 

Διάςταςθ (ενεργό πεδίο) - 

DQE @lp/mm - 

Μζγεκοσ pixel - 

Ϊθφιακι μιτρα & βάκοσ λιψθσ On line - 

Ροιοτικόσ ζλεγχοσ - 
ΟΘΙΟ BUCKY 
Κακ' φψοσ κίνθςθ ςυγχρονιςμζνθ με 
ανάρτθςθ οροφισ 

ΝΑΙ 

Κλίςθ 90ο/- 15ο 

Εξάρτθμα τοποκζτθςθσ αςκενοφσ για 
διαδοχικζσ λιψεισ 

- 

Ανιχνευτισ Τεχνολογίασ flat panel ΝΑΙ (Να αναφερκεί λεπτομερϊσ) 
Διάςταςθ (ενεργό πεδίο) τουλάχιςτον 40 Ω 40 cm 

DQE @lp/mm >60% ςτα 0,05 lp/mm 
Μζγεκοσ pixel Να αναφερκεί ≤ 150 μm 
Ϊθφιακι μιτρα & βάκοσ λιψθσ > 2600 x 2600 με τουλάχιςτον 16 bit 

On line ποιοτικόσ ζλεγχοσ ΝΑΙ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΘΨΘΣ, ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘΣ & ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 

Monitor απεικόνιςθσ ψθφιακϊν 
ακτινογραφιϊν 

ΝΑΙ (υψθλισ ευκρίνειασ), >17" 

Υπολογιςτικό Σφςτθμα για επεξεργαςία και 
αποκικευςθ ψθφιακϊν 
ακτινογραφιϊν 

ΝΑΙ (Να περιγραφεί λεπτομερϊσ) 

Λογιςμικό επεξεργαςίασ & μετριςεων ΝΑΙ (Να περιγραφεί λεπτομερϊσ) 
Σκλθρόσ δίςκοσ για αποκικευςθ 
εικόνων 

τουλάχιςτον 8000 εικόνεσ μζγιςτθ 
ανάλυςθ 

Σφςτθμα εγγραφισ ψθφιακϊν 
ακτινογραφιϊν ςε μαγνθτικά μζςα 
αποκικευςθσ 

ΝΑΙ (CD ι DVD) 

Δυνατότθτα επικοινωνίασ με εκτυπωτι 
films 

ΝΑΙ 

Δυνατότθτα επικοινωνίασ με PACS/RIS ΝΑΙ 

DICOM 3.0 ΝΑΙ (όλεσ οι υπθρεςίεσ)                                                
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Για λόγουσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πρζπει να 
κατατεκοφν τα εξισ: 
α. Ριςτοποιθτικό EN ISO 9001 : 2008 ι EN ISO 
13485 : 2003 με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν 
διακίνθςθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων 
(μεταφραςμζνα ςτα ελλθνικά και νομίμωσ 
επικυρωμζνα) 
β. Ριςτοποιθτικό EN ISO 13485 : 2003 για τθν 
τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν 
προϊόντων (μεταφραςμζνα ςτα ελλθνικά και 
νομίμωσ επικυρωμζνα) 
γ. Ριςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE για τον 
προςφερόμενο εξοπλιςμό 
Στθν προςφορά κα πρζπει να αναφζρεται επ’ 
ακριβϊσ το κόςτοσ τθσ ετιςιασ προλθπτικισ 
ςυντιρθςθσ μετά το πζρασ τθσ διετίασ μαηί 
με τα ανταλλακτικά. Το ετιςιο κόςτοσ που κα 
αναφερκεί δεςμεφει τον ανάδοχο ςε 
μελλοντικι ςφναψθ ςυμβάςεων 

 

 

19 ΥΡΕΘΧΟΤΟΜΟΓΑΦΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ/ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΣ 

Το ςφςτθμα να είναι πλιρεσ, καινοφργιο, ςφγχρονθσ οπωςδιποτε τεχνολογίασ και να περιλαμβάνει όλα τα 
εξαρτιματα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια πλιρουσ εξζταςθσ. Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που κα 
αναφερκοφν ςτθν τεχνικι περιγραφι και ςτο φφλλο ςυμμόρφωςθσ απαραίτθτα κα τεκμθριϊνονται με 
αντίςτοιχα prospectus, βεβαιϊςεισ, κλπ. ϊςτε να αξιολογθκοφν. 
Α.  ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 

1. Να διακζτει και να λειτουργεί με τεχνικζσ απεικόνιςθσ: B-mode, M-mode, παλμικοφ Doppler (PW) 
ζγχρωμου Doppler (CFM), Power Doppler. 

2. Να προςφερκοφν προσ επιλογι και να λειτουργεί με τεχνικζσ απεικόνιςθσ: Multi-Slice Imaging, 
Real time 4D, Auto OB measurement, Auto NT measurement, Ελαςτογραφία, TDI, Continuous 
Wave Doppler. 

3. Να ζχει δυνατότθτα ταυτόχρονθσ απεικόνιςθσ ςυνδυαςμοφ εικόνασ B-mode, παλμικοφ Doppler, 
και ζγχρωμου Doppler (real time triplex), ςε όλεσ τισ ςαρϊςεισ και όλεσ τισ θχοβόλεσ κεφαλζσ 
ϊςτε να επιτυγχάνεται εφκολθ διόρκωςθ τθσ τοποκζτθςθσ τθσ κεφαλισ από τον γιατρό κατά τθν 
διάρκεια τθσ εξζταςθσ , κυρίωσ αγγείων που επθρεάηονται από τθν κίνθςθ του αςκενοφσ. 

4. Να διακζτει ςτθ βαςικι μονάδα ενςωματωμζνθ τεχνικι απεικόνιςθσ τθσ προερχόμενθσ από τουσ 
ιςτοφσ 2θσ αρμονικισ ςυχνότθτασ (Harmonic Imaging) θ οποία να λειτουργεί με όλεσ τισ θχοβόλεσ 
κεφαλζσ του ςυςτιματοσ για τισ οποίεσ είναι απαραίτθτθ θ χριςθ τθσ τεχνικισ. 

5. Να διακζτει τθν πλζον ςφγχρονθ υπερθχογραφικι τεχνολογία δθμιουργίασ εικόνασ Compound 
Imaging για τθν επίτευξθ υψθλισ ανάλυςθσ αντίκεςθσ και βζλτιςτθσ διαφοροδιάγνωςθσ ιςτϊν και 
διαυγι όρια των εςωτερικϊν οργάνων και ιςτικϊν δομϊν μζςω πολλαπλϊν δεςμϊν ςάρωςθσ. 
Επίςθσ να διακζτει και τθν τεχνολογία Frequency Compound Imaging με εναλλαγζσ ςτθν 
ςυχνότθτα ςάρωςθσ για καλφτερα αποτελζςματα. 

6. Να διακζτει ςτθ βαςικι μονάδα τθν πλζον ςφγχρονθ υπερθχογραφικι τεχνολογία κατάλλθλθ για 
επεξεργαςία τθσ εικόνασ ςε επίπεδο pixel με ςκοπό τθ κεαματικι μείωςθ του κορφβου και 
παράλλθλθ βελτίωςθ τθσ ευκρίνειασ κακϊσ και τθσ υφισ των ιςτικϊν δομϊν για αφξθςθ τθσ 
διακριτικισ ικανότθτασ. 

7. Επίςθσ να προςφερκεί προσ επιλογι τεχνικι τριςδιάςτατθσ (3D) απεικόνιςθσ τόςο για απεικόνιςθ 
οργάνων θ οποία να λειτουργεί με τισ ίδιεσ κεφαλζσ που ηθτοφνται τθσ δυςδιάςτατθσ απεικόνιςθσ 
για λεπτομερι μελζτθ του προςτάτθ και των νεφρϊν. 

8. Να λειτουργεί αποκλειςτικά με θλεκτρονικισ ςάρωςθσ θχοβόλεσ κεφαλζσ, Phased Array Sector, 
Convex, Linear και ενδοκοιλοτικζσ ςε ονομαςτικζσ ςυχνότθτεσ από 2.0 MHz μζχρι 16.0 MHz 
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τουλάχιςτον. 
9. Για τθν πλιρθ και άριςτθ εκτζλεςθ όλων των εξετάςεων απαραίτθτα να προςφερκοφν προσ 

επιλογι οι θχοβόλεσ κεφαλζσ που να καλφπτουν όλεσ τισ απαιτοφμενεσ εφαρμογζσ, πζραν αυτϊν 
που ηθτοφνται ςτθ βαςικι ςφνκεςθ. 

10. Να διακζτει  ςφγχρονο ψθφιακό διαμορφωτι δζςμθσ επεξεργαςίασ 200.000 ζωσ 2.000.000 
κανάλια  επεξεργαςίασ τουλάχιςτον. 

11. Να απεικονίηει ςε βάκοσ ςάρωςθσ ςε όλεσ τισ ηθτοφμενεσ τεχνικζσ απεικόνιςθσ 35cm τουλάχιςτον, 
ςε αναλογία με τισ εκάςτοτε θχοβόλεσ κεφαλζσ και τισ αντίςτοιχεσ ςυχνότθτεσ λειτουργίασ.  

12. Να διακζτει μεγάλθ ψθφιακι μεγζκυνςθ ςε πραγματικό χρόνο (Real time) οποιουδιποτε 
τμιματοσ τθσ οκόνθσ, με δυνατότθτα μετακίνθςθσ τθσ περιοχισ ενδιαφζροντοσ. Να διακζτει και 
λειτουργία zoom πλιρουσ οκόνθσ με μεγζκυνςθ τθσ υπερθχογραφικισ εικόνασ μόνο, ςε όλθ τθν 
οκόνθ. 

13. Να διακζτει μεγάλθσ λεπτομζρειασ τεχνικι (B-mode) με δυνατότθτα απεικόνιςθσ ςε υψθλό 
δυναμικό εφροσ (Dynamic range) άνω των 200db, για εφκολθ ανίχνευςθ ιδιαίτερα μικρϊν και 
δυςδιάκριτων αλλοιϊςεων ςτον παρεγχυματικό ιςτό όπωσ ιςοθχογενϊν όηων, ιςτϊν με τθν ίδια 
υφι κλπ. Θ δυνατότθτα υψθλότερου δυναμικοφ εφρουσ κα εκτιμθκεί κετικά. 

14. Να διακζτει δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ ταχφτθτασ διάδοςθσ ιχου, ςφμφωνα με τον τφπο τθσ 
εξεταηόμενθσ περιοχισ (Εφόςον διακζτει κα εκτιμθκεί κετικά). 

15. Να διακζτει ενςωματωμζνθ κινθματογραφικι μνιμθ ςειράσ αςπρόμαυρων και ζγχρωμων εικόνων 
κακϊσ και μνιμθ κυματομορφϊν M-mode και Doppler. 

16. Να ζχει ανανζωςθ τθσ εικόνασ, με δυνατότθτα τουλάχιςτον 1.000 ζωσ 1.500 εικόνεσ / 
δευτερόλεπτο.  

17. Να διακζτει ςφγχρονα εκτεταμζνα πακζτα μετριςεων και υπολογιςμϊν (advanced packages) για 
όλα  τα είδθ απεικόνιςθσ ςτισ κλινικζσ εφαρμογζσ τθσ ουρολογίασ, αλλά και άλλων ειδικοτιτων 
όπωσ αγγειολογίασ, γυναικολογίασ, μαιευτικισ, καρδιολογίασ πλιρθ πακζτο (2D, M-mode, 
PW/CW Doppler, Tissue Doppler) τα οποία απαραίτθτα πρζπει να περιλαμβάνονται ςτθ βαςικι 
μονάδα. 

18. Να διακζτει ςφςτθμα πολλαπλϊν μετριςεων αποτελοφμενο από πολλαπλά ηεφγθ ςθμείων 
(calipers), τα οποία ςυνεργαηόμενα με τθν μεγαλφτερθ δυνατι μεγζκυνςθ να παρζχουν ακρίβεια 
ςτισ μετριςεισ. 

19.  Να ζχει τρείσ (3) ενςωματωμζνεσ ενεργζσ κφρεσ, για ταυτόχρονθ ςφνδεςθ θλεκτρονικϊν 
θχοβόλων κεφαλϊν απεικόνιςθσ (B-mode/PW-CW/CFM) με δυνατότθτα επιλογισ τουσ από το 
χειριςτιριο. 

20.  Να δζχεται θχοβόλεσ κεφαλζσ τφπου 4D 2.5 me 7 MHz, (real time τριςδιάςτατθσ απεικόνιςθσ). 
21. Να διακζτει ενςωματωμζνθ μετακινοφμενθ ζγχρωμθ οκόνθ υψθλισ διακριτικισ ικανότθτασ 

διαγωνίου 21,5ϋϋ , κακϊσ και οκόνθ αφισ άμεςθσ πρόςβαςθσ λειτουργιϊν και ελζγχου διαγωνίου 
τουλάχιςτον 12ϋϋ που περιλαμβάνει και αλφαρικμθτικό πλθκτρολόγιο. 

22. Να διακζτει ψθφιακά Wall Filters μεγάλου εφρουσ ςυχνοτιτων για αποκοπι των χρωματικϊν 
παραςίτων που οφείλονται ςτθν κίνθςθ των ιςτϊν (π.χ. αναπνοι αςκενοφσ, ταχυπαλμίεσ, κλπ.) 
και ευκρινι απεικόνιςθ των αιματικϊν ροϊν κοντά ςτα τοιχϊματα του αγγείου. 

23. Το ζγχρωμο Doppler να κωδικοποιεί τθν ροι του αίματοσ με αποχρϊςεισ ςε διαφόρουσ 
χρωματικοφσ χάρτεσ επιλογισ του χειριςτι (π.χ. μπλε και κόκκινου χρϊματοσ). 

24. Να ζχει δυνατότθτα ςυςτιματοσ εμφάνιςθσ και των πλζον χαμθλϊν ροϊν ανεξαρτιτου γωνίασ 
προπτϊςεων (Power Doppler). 

25. Να διακζτει ενςωματωμζνο ςφςτθμα ψθφιακισ αποκικευςθσ και αρχειοκζτθςθσ μεγάλου 
αρικμοφ αςπρόμαυρων και ζγχρωμων κλινικϊν εικόνων αςκενοφσ και εικόνων για τιρθςθ 
αρχείου εξετάςεων. 

26. Θ αποκικευςθ των αςπρόμαυρων και ζγχρωμων εικόνων να γίνεται απαραίτθτα μζςω 
ενςωματωμζνου ςτθ βαςικι μονάδα ςκλθροφ δίςκου (hard disk) χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 
300Gb. Επιπλζον, να διακζτει εξόδουσ USB 3.0 γενιάσ, τουλάχιςτον τζςςερισ (4) για επικοινωνία 
με εξωτερικά μζςα αποκικευςθσ ι και ςυςκευζσ. 

27. Να προςφερκεί προσ επιλογι δυνατότθτα επικοινωνίασ μζςω πρωτόκολλου DICOM 3.0. 
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Β. ΣΥΝΘΕΣΘ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ 
Να προςφζρεται ςε ενιαία τιμι προςφοράσ ο ηθτοφμενοσ υπερθχοτομογραφοσ  με τθν ακόλουκθ 
ςφνκεςθ: 

1. Θχοβόλο κεφαλι Convex, ευρζωσ φάςματοσ ςυχνοτιτων (2-5MHz), κατάλλθλθ για 
εξετάςεισ άνω κάτω κοιλίασ, μαιευτικισ, γυναικολογίασ. 

2. Θχοβόλο κεφαλι ενδοκοιλοτικι για γυναικολογικζσ και μαιευτικζσ εξετάςεισ. 
         Γ. ΑΛΛΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ  

22. Να παραδοκοφν με τθν προςφορά οδθγίεσ χριςεωσ ςτα Ελλθνικά. 
23. Να δίνεται εγγφθςθ λειτουργίασ δφο ετϊν και επάρκεια ανταλλακτικϊν για δζκα (10) ζτθ 

τουλάχιςτον. 
24. Ο προμθκευτισ να διακζτει πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ από τον καταςκευαςτικό οίκο που αφορά 

τθν δυνατότθτα επιςκευισ των προςφερόμενων ςυςκευϊν. 
25. Θ ςυςκευι να διακζτει πιςτοποιθτικό CE  
26. Θ προμθκεφτρια εταιρεία να διακζτει  πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008 και ISO 13485:2012 με πεδίο 

πιςτοποίθςθσ τθν τεχνικι υποςτιριξθ, να πλθροί τθν Υ.Α. ΔΥ8δ/1348/04 και να είναι ενταγμζνθ ςε 
πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Θ.Θ.Ε βάςθ του Ρ.Δ. 117/2004. 

 

20 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΘ ΡΟΛΥΘΟΝΑ (BOOM) 

1.Το μπουμ να είναι ειδικό για γυναικολογικι – μαιευτικι χριςθ. 
2.Θ βάςθ του και θ κολόνα να είναι μεταλλικι βαμμζνθ με θλεκτροςτατικι βαφι για ανκεκτικότθτα ςε 
απολυμαντικά υγρά, ενϊ ο ςκελετόσ του κακίςματοσ και τθσ πλάτθσ να είναι καταςκευαςμζνοσ από 
ανοξείδωτο χάλυβα.  
3.H επιφάνεια του να είναι διαςτάςεων 130 x 55 cm, τουλάχιςτον, αποτελοφμενθ από 3 τμιματα: 
κεφαλισ, πλάτθσ, λεκάνθσ.  
4.Να ζχει τθν δυνατότθτα να δζχεται επζκταςθ ςτο κάτω μζροσ των ποδιϊν ϊςτε να μετατρζπεται το 
μπουμ ςε κρεβάτι με ολικό μικοσ 190 εκατ. τουλάχιςτον 
5.Να δζχεται βάροσ 200 κιλά. (αςφαλζσ φορτίο λειτουργίασ)  
6.Θ επιφάνεια να είναι καταςκευαςμζνθ από ειδικό αφρϊδεσ υλικό πάχουσ 50 χιλ. τουλάχιςτον, 
επενδυμζνθ από ειδικι τεχνθτι δερματίνθ, ιδιαίτερα ανκεκτικι ςτον κακαριςμό και τθν απολφμανςθ.  
7.Να διακζτει θλεκτρικά ρυκμιηόμενεσ ,με τθλεχειριςτιριο, τισ ακόλουκεσ κζςεισ  
7.1Φψοσ όλου του μπουμ από 55-90 εκατ., για τθν εφκολθ τοποκζτθςθ πρόςβαςθ τθσ γυναίκασ ιδίωσ ςε 
εκείνεσ με κινθτικά προβλιματα. 
7.2 Τμιματοσ λεκάνθσ (κάκιςμα) από 0 ζωσ +20 ο μοίρεσ 
7.3Τμιματοσ πλάτθσ από 0ο ζωσ +50ο μοίρεσ. 
7.4  Trendelburg 20ο 
8 Να περιλαμβάνονται ςτθν βαςικι ςφνκεςθ τα κάτωκι:  
8.1 Μθχανιςμόσ τοποκζτθςθσ χαρτοςζντονου ςτθν πλάτθ του μπουμ. 
8.2 Ειδικό μαξιλαράκι για τον αυχζνα προςκαφαιροφμενο καταςκευαςμζνο από τα ίδια υλικά και χρϊμα 
με το μπουμ. 
8.3Ρλαϊνζσ ράγεσ για τθν τοποκζτθςθ διαφόρων αξεςουάρ εκατζρωκεν του 
μπουμ. 
8.4Ηεφγοσ ποδοςτθριγμάτων τφπου Goepel με δυνατότθτα ρφκμιςθσ α) τθσ 
γωνίασ κζςθσ ςε ςχζςθ με το μπουμ από τθν βάςθ ςτιριξθσ αυτϊν 30ο 
μοιρϊν τουλάχιςτον β) ελεφκερθ ρφκμιςθ γωνιϊςεων ςτο ςθμείο επαφισ μ 
το πόδι. 
8.5Κάλυμμα ποδοςτθριγμάτων από ειδικι τεχνθτι δερματίνθ ιδίου χρϊματοσ με το boom για εφκολθ 
αντικατάςταςθ ςε περίπτωςθ φκοράσ. 
8.6 Ηεφγοσ ειδικϊν καμπφλων χειρολαβϊν. Οι χειρολαβζσ να είναι επενδυμζνεσ 
από ειδικι τεχνθτι δερματίνθ ιδίου χρϊματοσ με το boom για εφκολθ 
αντικατάςταςθ ςε περίπτωςθ φκοράσ. 
8.7Δίςκοσ ςυλλογισ υγρϊν τοποκετθμζνοσ κάτω από το κάκιςμα, από ανοξείδωτο χάλυβα με ειδικι οπι 
και λάςτιχο για τθν αποχζτευςθ των υγρϊν. 

ΑΔΑ: 7Ν7Ω469ΗΖΞ-3ΤΞ





 

Σελίδα 65  

 

 
 

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Βοόρειο Αιγαίο 

Ευρωπαΰκή Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

  

9 Να μπορεί να δεχτεί ςε ενςωματωμζνο ειδικό βραχίονα πάνω ςτθν κολόνα ςτιριξθσ του μπουμ δίςκο 
από ανοξείδωτο χάλυβα για τοποκζτθςθ αποςτειρωμζνων χειρουργικϊν εργαλείων. 
10.Να μπορεί να φζρει ςτθν βάςθ του τουλάχιςτον 2 πρίηεσ ειδικζσ για ςφνδεςθ και τροφοδοςία άλλων 
ιατρικϊν ςυςκευϊν απαραίτθτων ςτον τοκετό, με ξεχωριςτι είςοδο για γείωςθ όπωσ επιβάλλεται ςτισ 
ιατρικζσ ςυςκευζσ.  
Να πλθροί όλουσ τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ για Ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό τθσ Ευρωπαίκισ Ζνωςθσ  
Να διακζτουν πιςτοποίθςθ CE 
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ  
Τόςο ο προμθκευτισ όςο και ο καταςκευαςτισ πρζπει να ζχουν διαπίςτευςθISO 9001 και ISO 13485. 
 
 
Διάρκεια ςφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα είδθ ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ  ςτο Γενικό Νοςοκομείο-
Κ.Υ. Λιμνου μζςα ςε τρεισ (3) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ  

Θ ςφμβαςθ ιςχφει για τρεισ μινεσ από τθν υπογραφι τθσ + χρόνια εγγφθςθσ όπου αυτό απαιτείται.  

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου . 

Κάκε τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ πριν υπογραφεί πρζπει να τφχει τθσ προζγκριςισ τθσ από το  Διοικθτικό 
Συμβοφλιο των Διαςυνδεόμενων Νοςοκομείων: Γενικό Νοςοκομείο Μυτιλινθσ «Βοςτάνειο» και Γενικό 
Νοςοκομείο-Κ.Υ. Λιμνου. 

 
ΡΑΑΛΑΒΘ  
ΡΟΣΩΙΝΘ ΡΑΑΛΑΒΘ  
Θα πραγματοποιθκεί  παραλαβι των ειδϊν, θ οποία  κα γίνει από τθν προβλεπόμενθ Επιτροπι 
παραλαβισ τθσ 2θσ ΥΡΕ Ρειραιϊσ και Αιγαίου. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει τα είδθ  
καινοφργια και ςυνοδευόμενα από ότι άλλο απαιτείται από τθν παροφςα διακιρυξθ.  

Θ προςωρινι παραλαβι ςυνίςταται με ποςοτικι παραλαβι των προςφερόμενων ειδϊν ςε αντιπαραβολι 
και ςυμφωνία με τα προςκομιηόμενα δελτία αποςτολισ ι δελτία αποςτολισ – τιμολόγια, ςυντάςςεται δε 
πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ από τθν Επιτροπι παραλαβισ του Γενικοφ Νοςοκομείου-Κ.Υ. 
Λιμνου. 

ΟΙΣΤΙΚΘ ΡΑΑΛΑΒΘ  

Θ οριςτικι παραλαβι  κα ακολουκιςει τθν ανωτζρω παραλαβι και κα ολοκλθρωκεί μζςα ςε περίοδο 
τριάντα (30) εργαςίμων θμερϊν από τθν παράδοςθ των ειδϊν. 

Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα 
ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ: Θ παραλαβι των ειδϊν κα πραγματοποιθκεί μζςα ςε τρεισ (3) 
μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  Μζςα ςε τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν παράδοςι 
τουσ, κα ολοκλθρωκεί θ οριςτικι παραλαβι τουσ από τθν αρμόδια επιτροπι που κα ςυγκροτθκεί από  το 
Γενικό Νοςοκομείο-Κ.Υ. Λιμνου.  

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
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πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

ΜΕΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Ωρθματοδότθςθ : Θ πράξθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΨΡΑ  :   387.298,39€  

Θ τιμι επιβαρφνεται με τισ εκάςτοτε νόμιμεσ ιςχφουςεσ κρατιςεισ. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΘΜΑΤΑ ΤΘΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ.  

Ο Ανάδοχοσ κα εκτυπϊςει και κα επικολλιςει ςτθν πίςω ι πλάγια όψθ, ετικζτα με ενδεικτικι διάςταςθ 

3εκ. x 15εκ. Το περιεχόμενο τθσ ετικζτασ κα δοκεί ζγκαιρα ςτον Ανάδοχο από τθν Ανακζτουςα, ςε 

ψθφιακι μορφι και κα τοποκετθκεί ςτα είδθ που αυτό είναι εφικτό, ςτο πλαίςιο τθσ λιψθσ των 

κατάλλθλων μζτρων δθμοςιότθτασ που υπόκεινται πράξεισ ενταγμζνεσ 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ 

 ΣΘΜΕΙΩΣΘ  

Για ό,τι δεν προβλζπεται από τθν παροφςα ,  δεν απαιτείται θ ςυμπλιρωςι του ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο 
ΕΕΕΣ  από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙII – Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ  

Ο οικονομικόσ φορζασ  φζρει τθν απόλυτθ ευκφνθ τθσ ακρίβειασ των δεδομζνων που δθλϊνει. 

Στθ Στιλθ ΡΟΔΙΑΓΑΨΘ περιγράφονται αναλυτικά τα ηθτοφμενα είδθ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν 
αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Στθ ςτιλθ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΩΙ εάν το 
αντίςτοιχο είδοσ περιλαμβάνεται ι όχι ςτθν Ρροςφορά. 

Στθ ςτιλθ ΡΑΑΡΟΜΡΘ κα αναφζρονται κατϋ ελάχιςτο θ χϊρα προζλευςθσ  ο καταςκευισ, 
καταςκευαςτικόσ – προμθκευτικόσ οίκοσ και ο τφποσ ι μοντζλο που προςφζρεται ι αρικμόσ ςχετικοφ 
καταλόγου, με τρόπο ϊςτε το κάκε προςφερόμενο είδοσ να είναι μονοςιμαντο και να μθν υπάρχει 
αμφιβολία ωσ προσ τθν ταυτότθτα αυτοφ. Επομζνωσ θ τεχνικι προςφορά κα πρζπει να περιζχει 
τεκμθριωτικό υλικό για τον εξοπλιςμό κάκε προςφερόμενου είδουσ (τεχνικά φυλλάδια με αναφορά ςτα 
χαρακτθριςτικά που τίκενται ωσ απαιτιςεισ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, αποδείξεισ ςιμανςθσ CE, λοιπζσ 
πιςτοποιιςεισ όπου υπάρχουν κ.λπ.), κακϊσ και οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα 
τθν Ρροςφορά του οικονομικοφ φορζα και απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται 

 

Στοιχεία Ρροςφζροντοσ 
Επωνυμία: ………… 
Διεφκυνςθ: ………… 
Τθλζφωνο: ………… Θμερομθνία: ………… 
Fax: ………… 
E-mail: ………… 
 

1 ΨΘΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΑΦΟΣ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Σφνκεςθ ςυςτιματοσ 

Σφςτθμα Ϊθφιακισ Μαςτογραφίασ αποτελοφμενο από : 

Γεννιτρια ακτίνων -Ω ΝΑΙ     

Ακτινολογικι λυχνία ΝΑΙ     

Στακμό ελζγχου (Ωειριςτιριο) ΝΑΙ     

Βραχίονα με ψθφιακό ανιχνευτι ΝΑΙ     

Στακμό Ϊθφιακισ Επεξεργαςίασ Εικόνασ 
και Διάγνωςθσ 

ΝΑΙ     

Ωειριςτιριο ΝΑΙ     

Σφςτθμα Ϊθφιακισ Υποβοικθςθσ 
Διάγνωςθσ (CAD) 

ΝΑΙ     

Γενικά χαρακτθριςτικά 
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Γενικά χαρακτθριςτικά 

Το ςφςτθμα να είναι το πλζον ςφγχρονο μοντζλο του 
κάκε καταςκευαςτι και να διακζτει τθ δυνατότθτα 
λιψθσ 2D όπωσ και 3D εικόνασ (τομοςφνκεςθ) ςτθ 
βαςικι του ςφνκεςθ. Να περιγραφεί λεπτομερϊσ το 
ςφςτθμα τομοςφνκεςθσ και θ τεχνολογία που 
χρθςιμοποιείται (step & shot ι continuous, αρικμόσ 
λιψεων, γωνίεσ κλπ). Στθ βαςικι ςφνκεςθ να 
περιλαμβάνεται και ςφςτθμα αναςφνκεςθσ τθσ 3D 
εικόνασ ςε 2D (synthetic view) ϊςτε να γίνεται εφικτι θ 
ςφγκριςθ των εικόνων χωρίσ να υποβάλλεται θ 
εξεταηόμενθ ςε περιττι ακτινοβολία. 

    

Γεννιτρια 

Ιςχφσ, kW ≥4     

Εφροσ, kV 23-35     

Εφροσ mA Να δοκοφν ςτοιχεία     

Εφροσ mAs 5-400     

Σφςτθμα Αυτόματου Ελζγχου Ζκκεςθσ 
(AEC) 

Ελεφκερθ και αυτοματοποιθμζνθ επιλογι για kV, mAs, 
φίλτρα, ςφμφωνα με τθν πυκνότθτα και το πάχοσ του 
κάκε μαςτοφ. Να δοκεί περιγραφι 

    

Εφροσ ρφκμιςθσ Ωρόνου Ζκκεςθσ Να δοκοφν ςτοιχεία     

Ακτινολογικι Λυχνία 

Άνοδοσ 

Θ άνοδοσ να διακζτει κατάλλθλθ τεχνολογία και υλικό ι 
υλικά, ϊςτε να είναι δυνατι θ δθμιουργία φαςμάτων 
ακτινοβόλθςθσ, υψθλισ διειςδυτικότθτασ και χαμθλισ 
δόςθσ, ακόμθ και ςτουσ μεγάλουσ και πυκνοφσ μαςτοφσ. 

    

Εςτίεσ 
Δφο (2) (0,1mm & 0,3mm) Αυτόματθ & χειροκίνθτθ 
επιλογι εςτίασ 

    

Θερμοχωρθτικότθτα ανόδου, HU 
≥160.000     

υκμόσ κερμοαπαγωγισ ανόδου, 
HU/min 

Να δοκοφν ςτοιχεία     

Στακμόσ ελζγχου 

Υπολογιςτικό ςφςτθμα 
Να δοκοφν προσ αξιολόγθςθ: γενιά- ταχφτθτα 
επεξεργαςτι, μνιμθ RAM, μζγεκοσ HDD, περιφερειακά 
μζςα εγγραφισ, κλπ. 

    

Οκόνθ 
Τουλάχιςτον 19'', flat panel, υψθλισ ανάλυςθσ 
τουλάχιςτον 1MP 

    

Ωωρθτικότθτα ςκλθροφ δίςκου, GB Να δοκοφν ςτοιχεία     

Ταχφτθτα μεταφοράσ εικόνων ςτο 
ςτακμό εργαςίασ, ΜΒ / sec 

Να δοκοφν ςτοιχεία     

Ωρόνοσ μεταξφ διαδοχικϊν εκκζςεων, sec 
≤30     

Ωρόνοσ μεταξφ λιψθσ εικόνασ και 
φόρτωςθσ ςτο ςτακμό χειριςτι, 
(preview), sec 

15 περίπου     

Βραχίονασ 

Ευκυγράμμιςθ (διαφράγματα) 

Αυτόματθσ επιλογισ. 
Θα εκτιμθκείθ δυνατότθτα και χειροκίνθτθσ επιλογισ. 
Να περιγραφεί. 

  
  

  
  

Κλείδωμα βραχίονα Με θλεκτρομαγνθτικά φρζνα     

Κίνθςθ βραχίονα Θλεκτροκίνθτθ     

Ρεριςτροφι βραχίονα Να δοκοφν τα χαρακτθριςτικά (ταχφτθτα, γωνίεσ)     

Κάκετθ κίνθςθ, cm 
Να δοκοφν τα χαρακτθριςτικά (ταχφτθτα, εφροσ κίνθςθσ)     

Απόςταςθ εςτίασ λυχνίασ-ψθφιακοφ 
νιχνευτι (SID), cm 

≥65     
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Ϊθφιακζσ ενδείξεισ Να δοκοφν ςτοιχεία     

Ωαρακτθριςτικά ςυςτιματοσ ςυμπίεςθσ 

Να εφαρμόηεται αυτόματα και χειροκίνθτα με επιλογι 
των τιμϊν πίεςθσ οι οποίεσ να αναφερκοφν. Να υπάρχει 
ςφςτθμα απελευκζρωςθσ του μαςτοφ «ζκτακτθσ 
ανάγκθσ». 

    

Μεγεκυντικό ςφςτθμα 
Να περιλαμβάνεται μία  τουλάχιςτον μεγεκυντικι λιψθ     

Ψθφιακόσ Ανιχνευτισ 

Τφποσ ανιχνευτι 
Ο ανιχνευτισ να είναι τελευταίασ τεχνολογίασ είτε από 
άμορφο πυρίτιο είτε από άμορφο ςελινιο ι από άλλο 
υλικό αντίςτοιχου Αποτελζςματοσ 

    

Διαςτάςεισ εξεταςτικοφ πεδίου 
ανιχνευτικισ διάταξθσ, cm 

≥24 Ω 29     

Μζγιςτο χρόνου ζκκεςθσ Να δοκοφν ςτοιχεία     

Βάκοσ και διάςταςθ μιτρασ λιψθσ Να δοκοφν ςτοιχεία     

Μζγεκοσ pixel, μm ≤100     

Ραράγοντασ DQE ςε πλιρθ λειτουργία 
του ςυςτιματοσ 

Nα διακζτει τον μεγαλφτερο δυνατό παράγοντα DQE ο 
οποίοσ να επιτυγχάνεται ςε δόςθ ειςόδου ανιχνευτι ≤9 
mR . Nα αναφερκεί θ μζγιςτθ επιτυγχανόμενθ τιμι DQE 
ςε 0 lp/mm και ςε 5 lp/mm. 

    

MTF 

Να διακζτει το μεγαλφτερο δυνατό παράγοντα MTF ο 
οποίοσ να επιτυγχάνεται ςε δόςθ ειςόδου ανιχνευτι ≤9 
mR . Nα αναφερκεί θ μζγιςτθ επιτυγχανόμενθ τιμι MTF 
ςε 2 lp/mm και ςε 5 lp/mm. Nα δοκοφν αντίςτοιχα 
διαγράμματα ςτα οποία να φαίνεται θ απόκριςθ τθσ 
ανιχνευτικισ διάταξθσ. 

    

Διακριτικι ικανότθτα , lp/mm 
≥5     

Συχνότθτα βακμονόμθςθσ Να δοκοφν ςτοιχεία     

Βακμονόμθςθ από χριςτθ/μθχανικό Να δοκοφν ςτοιχεία     

Επίπεδο δόςθσ 

Να αναφερκεί το επίπεδο δόςεων με ςυγκεκριμζνο 
τρόπο μζτρθςθσ αναφερόμενο ςε διεκνι βιβλιογραφία 
και πρωτόκολλα ποιοτικοφ Ελζγχου 

    

Στακμόσ Ψθφιακισ Επεξεργαςίασ Εικόνασ και Διάγνωςθσ 

Ωαρακτθριςτικά ςτακμοφ 
επεξεργαςίασ/διάγνωςθσ 

Να δοκοφν προσ αξιολόγθςθ: γενιά- ταχφτθτα 
επεξεργαςτι, μνιμθ RAM, μζγεκοσ HDD, περιφερειακά 
μζςα εγγραφισ, κλπ. 

    

Διαγνωςτικζσ οκόνεσ 

Να διακζτει δφο monitors τουλάχιςτον 21¨, υπερφψθλισ 
ανάλυςθσ τουλάχιςτον 5Μ για απεικόνιςθ των 
ψθφιακϊν εξετάςεων ςε πλιρθ ανάλυςθ. 

    

Ωωρθτικότθτα 

Να διακζτει ςκλθρό δίςκο για αποκικευςθ και 
αρχειοκζτθςθ μεγάλου αρικμό εικόνων λαμβανόμενεσ 
με τθ μζγιςτθ μιτρα. Να δοκοφν ςτοιχεία ο αρικμόσ ςε 
ςυνάρτθςθ με τθν χωρθτικότθτα κάκε εικόνασ 

    

Διαςυνδεςιμότθτα FULL DICOM 3.0     

Λογιςμικά προγράμματα 

Να διακζτει εξειδικευμζνο software μαςτογραφίασ με 
πολλαπλζσ δυνατότθτεσ επεξεργαςίασ εικόνασ , όπωσ 
μεγεκυντικό φακό, windowing, zoom, pan-roaming, 
ρφκμιςθ contrast, μετριςεισ, κλπ. Να αναφερκοφν 
Αναλυτικά 

    

Χειριςτιριο 

Ωαρακτθριςτικά χειριςτθρίου 
ςυςτιματοσ 

Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ με ψθφιακζσ ενδείξεισ 
και μθνφματα αςφαλείασ 

    

 Ωειροδιακόπτθσ 

Να διακζτει χειροδιακόπτθ ζναρξθσ ζκκεςθσ 
ακτινοβολίασ και ποδοδιακόπτεσ κίνθςθσ βραχίονα και 
ςυμπίεςθσ μαςτοφ. 
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 Διαςτάςεισ ακτινοπροςτατευτικοφ  
πετάςματοσ,     cm 

Να δοκοφν ςτοιχεία     

 Ιςοδφναμο  πάχοσ 
ακτινοπροςτατευτικοφ πετάςματοσ, 
mmPb 

Να δοκοφν ςτοιχεία     

Σφςτθμα Ψθφιακισ Στερεοτακτικισ Βιοψίασ 

Σφςτθμα Στερεοτακτικισ Βιοψίασ 

Σφςτθμα ςτερεοτακτικισ βιοψίασ υψθλισ ακρίβειασ με 
χριςθ του ιδίου ψθφιακοφ ανιχνευτι ι άλλθσ 
τεχνολογίασ τθσ ίδιασ ι καλφτερθσ ακρίβειασ. Να 
αναφερκοφν τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ 
προσ αξιολόγθςθ. Να κατατεκεί ςχετικι διεκνισ 
βιβλιογραφία. 

  

  

Κατ’ επιλογι 

Σφςτθμα Ϊθφιακισ Υποβοικθςθσ 
Διάγνωςθσ (CAD) 

Να προςφερκεί προσ επιλογι εάν υπάρχει και Σφςτθμα 
εκτομισ ιςτϊν με κενό κατά τθν βιοψία μαςτοφ   

  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΑΦΟΥ 

  Οι ςυςκευζσ κα πρζπει να είναι καινοφργιεσ, 
αμεταχείριςτεσ, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, ανκεκτικισ 
καταςκευισ κατάλλθλεσ για χριςθ ςε χϊρουσ του 
Νοςοκομείου και να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτθτα 
εξαρτιματα για τθν ορκι λειτουργία τθσ. 

    

  Τα γενικά ςχζδια και γενικά τα ςτοιχεία που αφοροφν 
τθν μελζτθ όλων των μετατροπϊν, οικοδομικϊν και Θ/Μ 
εγκαταςτάςεων που κα κρικοφν αναγκαίεσ ςτουσ 
χϊρουσ εγκατάςταςθσ των νζων ςυγκροτθμάτων κα 
προςκομιςτοφν ςτο Νοςοκομείο με μζριμνα του 
αναδόχου εντόσ δζκα (10) θμερϊν το αργότερο, από τθν 
επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ, 
ϊςτε να λάβουν γνϊςθ και να εγκρίνουν οι αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ του φορζα. 

    

  Ο ανάδοχοσ κα πρζπει με δικι του φροντίδα μετά τθν 
ζγκριςθ των αναγκαίων μελετϊν (μετατροπζσ 
οικοδομικϊν και Θ/Μ εγκαταςτάςεων ) και δικζσ του 
δαπάνεσ να ολοκλθρϊςει όλεσ τισ οικοδομικζσ και Θ/Μ 
εγκαταςτάςεισ για τθν διαμόρφωςθ και ετοιμαςία των 
χϊρων που του ζχει υποδείξει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για τθν 
εγκατάςταςθ του ψθφιακοφ μαςτογράφου ςφμφωνα με 
τα ςχζδια που ζχει προςκομίςει .Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο 
διαγωνιςμό οφείλουν να ζχουν λάβει με επιτόπια 
επίςκεψθ γνϊςθ των ςυνκθκϊν του χϊρου 
εγκατάςταςθσ και να ζχουν βεβαιϊςει τοφτο εγγράφωσ, 
ϊςτε να προβλεφκοφν όλεσ οι αναγκαίεσ ενζργειεσ 
(εργαςίεσ, τροποποιιςεισ, καταςκευζσ κλπ.) και να ζχουν 
ςυμπεριλθφκεί ςτθν προςφορά τουσ με πλιρθ τεχνικι 
περιγραφι. 

    

  Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να εκτελζςει πλιρωσ τθν 
εγκατάςταςθ του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ και να το 
παραδϊςει ςε λειτουργία, με δικό του ειδικευμζνο και 
αςφαλιςμζνο προςωπικό και δικι του ολοκλθρωτικά 
ευκφνθ, ςφμφωνα με τουσ τεχνικοφσ και επιςτθμονικοφσ 
κανόνεσ, τουσ κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ κράτουσ, τισ 
οδθγίεσ και τα ςχζδια του καταςκευαςτικοφ οίκου και 
τθν ςυνδρομι των αρμοδίων υπθρεςιϊν του φορζα ςτον 
χϊρο που διακζτει. 

    

  Ο ανάδοχοσ να διακζτει επαρκζσ Τεχνικό Ρροςωπικό, 
εκπαιδευμζνο και πιςτοποιθμζνο από τθν 
Καταςκευάςτρια Εταιρεία , (για τισ ςυγκεκριμζνεσ 
ςυςκευζσ που προςφζρει ), το οποίο και κα αναφζρει 
αναλυτικά κακϊσ και κα προςκομίςει όλα εκείνα τα 
αποδεικτικά ςτοιχεία αναφορικά με τθν εκπαίδευςθ 
τουσ και τθν πιςτοποίθςθ τουσ επί ποινι αποκλειςμοφ. 
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  Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 
δφο (2) ετϊν και ζγγραφθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου του καταςκευαςτικοφ οίκου, ότι 
αναλαμβάνει τθ δζςμευςθ για διάκεςθ ανταλλακτικϊν 
για δζκα (10) χρόνια και για ςυνζχιςθ τθσ διάκεςθσ των 
ανταλλακτικϊν ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε περίπτωςθ 
που ο προμθκευτισ πάψει να είναι ο αντιπρόςωποσ του 
καταςκευαςτικοφ οίκου ςτθν Ελλάδα ι ςε περίπτωςθ 
που ο προμθκευτισ πάψει να υφίςτανται ωσ επιχείρθςθ. 

    

  Ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται να ςυνυποβάλει με 
ποινι αποκλειςμοφ οπωςδιποτε μετά τθσ προςφοράσ 
του: 
α. Ρλιρεσ εγχειρίδιο χριςθσ και λειτουργίασ του 
καταςκευαςτικοφ οίκου με αναλυτικι περιγραφι των 
αντίςτοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιϊν για όλεσ τισ 
αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ μεταφραςμζνο οπωςδιποτε 
ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα κατά τθν παράδοςθ του 
ςυγκροτιματοσ ενϊ ςτθν αρχικι προςφορά (ςτον 
επιμζρουσ φάκελο τεχνικισ προςφοράσ) μπορεί να δοκεί 
ςτθν αγγλικι και κατά προτίμθςθ και ςτθν Ελλθνικι. 
β. Ρλιρεσ εγχειρίδιο ςυντιρθςθσ του καταςκευαςτικοφ 
οίκου (SERVICE MANUAL) ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι 
γλϊςςα. Τα εγχειρίδια κα παραδοκοφν και ςε 
θλεκτρονικι μορφι ςτο Τμιμα Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ. 

    

  Ρρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τουσ χριςτεσ (ιατροφσ -
φυςικοφσ - τεχνολόγουσ) : δομι και πλθρότθτα 
εκπαίδευςθσ, προςφερόμενα βοθκιματα, προτεινόμενθ 
διάρκεια εκπαίδευςθσ και αρικμόσ ατόμων που 
προτείνεται να εκπαιδευτοφν, πικανι πρόταςθ για 
περιςςότερεσ τθσ μιασ εκπαιδεφςεισ ςε προςωπικό 
(χριςτεσ) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ εντόσ του χρονικοφ 
διαςτιματοσ από τθν λιξθ τθσ προτεινόμενθσ περιόδου 
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ μζχρι τθν λιξθ του 
διαςτιματοσ των δζκα ετϊν από τθν οριςτικι παραλαβι 
του ςυγκροτιματοσ. 

    

  Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει να εκπαιδεφςει το προςωπικό 
του τμιματοσ τθσ βιοιατρικισ τεχνολογίασ όςον αφορά 
τθν χριςθ και ςυντιρθςθ των μθχανθμάτων. Κατά τθν 
διάρκεια τθσ εγγφθςθσ αλλά και εντόσ τθσ δεκαετίασ κα 
παράςχει επιπλζον μία ανάλογθ εκπαίδευςθ φςτερα 
από αίτθμα του φορζα χωρίσ τθν καταβολι πρόςκετθσ 
αμοιβισ για τυχόν επανάλθψθ τθσ εκπαίδευςθσ 
μεταγενζςτερα προσ εκπαίδευςθ νζου προςωπικοφ. 
Μετά το πζρασ τθσ εκπαίδευςθσ κα δοκεί και το 
κατάλλθλο πιςτοποιθτικό από πιςτοποιθμζνο 
εκπαιδευτι ι από τον καταςκευαςτικό οίκο. 

    

  Για λόγουσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πρζπει να 
κατατεκοφν τα εξισ: 
α. Ριςτοποιθτικό EN ISO 9001 : 2008 ι EN ISO 13485 : 
2003 με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν διακίνθςθ 
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων (μεταφραςμζνα ςτα 
ελλθνικά και νομίμωσ επικυρωμζνα) 
β. Ριςτοποιθτικό EN ISO 13485 : 2003 για τθν τεχνικι 
υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων 
(μεταφραςμζνα ςτα ελλθνικά και νομίμωσ επικυρωμζνα) 
γ. Ριςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE για τον προςφερόμενο 
εξοπλιςμό 
Στθν προςφορά κα πρζπει να αναφζρεται επ’ ακριβϊσ το 
κόςτοσ τθσ ετιςιασ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ μετά το 
πζρασ τθσ διετίασ μαηί με τα ανταλλακτικά. Το ετιςιο 
κόςτοσ που κα αναφερκεί δεςμεφει τον ανάδοχο ςε 
μελλοντικι ςφναψθ ςυμβάςεων 
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Στοιχεία Ρροςφζροντοσ 
Επωνυμία: ………… 
Διεφκυνςθ: ………… 
Τθλζφωνο: ………… Θμερομθνία: ………… 
Fax: ………… 
E-mail: ………… 

 

 

2. ΑΡΙΝΙΔΩΤΘΣ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟ ΚΑΙ ΒΘΜΑΤΟΔΟΤΘ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Να είναι ςφγχρονθσ διφαςικισ τεχνολογίασ, κατάλλθλοσ για εςωτερικι, εξωτερικι (ςφγχρονθ – αςφγχρονθ) και θμιαυτόματθ 
απινίδωςθ, και να αποτελείται από: 

Α. Απινιδωτι 

  Ενζργεια εξόδου από 2 ζωσ 250 Joules τουλάχιςτον ςε 13 
βιματα περίπου για εξωτερικι απινίδωςθ, με χρόνο 
φόρτιςθσ ςτθν μζγιςτθ ενζργεια από ρεφμα ι από 
μπαταρία μζχρι 5 sec. 

    

   Να ζχει τθν δυνατότθτα 60 απινιδϊςεων ςτθν μζγιςτθ 
ενζργεια με τθν μπαταρία και 2,5 ωρϊν monitoring.Ο 
χρόνοσ φόρτιςθσ τθσ μπαταρίασ από το ρεφμα να μθν 
υπερβαίνει τισ 3 ϊρεσ. 

    

   Να ςυνοδεφεται από Paddles παίδων και ενθλίκων     

  Να ζχει τθν δυνατότθτα αποκικευςθσ περίπου 40 
επειςοδίων απινίδωςθσ ςε ειδικι μνιμθ, ςτθν οποία κα 
καταγράφονται το ΘΚΓράφθμα προ και μετά τθν 
απινίδωςθ. 

    

  Να διακζτει θμιαυτόματθ εξωτερικι απινίδωςθ (AED) με 
φωνθτικά και οπτικά μθνφματα κακοδιγθςθσ του χειριςτι 
με αυτοκόλλθτα θλεκτρόδια. 

    

  Το πλάτοσ του παλμοφ τθσ διφαςικισ κυμματομορφισ να 
μεταβάλλεται ανάλογα τθσ αντίςταςθσ του αςκενοφσ. 

    

Β. Monitor 

  Να διακζτει ζγχρωμθ οκόνθ τουλάχιςτον 5,5’’, δφο 
καναλιϊν, για τθν παρακολοφκθςθ του ΘΚΓραφιματοσ και 
του πλθκυςμογραφιματοσ. Επίςθσ ςτθν οκόνθ να 
απεικονίηονται και ψθφιακζσ τιμζσ όπωσ ο καρδιακόσ 
ρυκμόσ, θ ενζργεια, κ.λπ. 

    

  Να ζχει οπτικοακουςτικό ςυναγερμό με ρυκμιηόμενα όρια 
Γ. Καταγραφικό 

    

  Να διακζτει καταγραφικό δφο καναλιϊν, ςφγχρονθσ 
τεχνολογίασ για τθν καταγραφι του ΘΚΓραφιματοσ, 
ςτοιχείων απινίδωςθσ, trend του καρδιακοφ ρυκμοφ. 

    

  Να καταγράφει τθν επιλεχκείςα ενζργεια, τθν 
παραλθφκείςα ενζργεια και τθν διακωρακικι αντίςταςθ 
του αςκενοφσ. 

    

   Ταχφτθτεσ καταγραφισ 25-50mm/sec     

 Γ. Βθματοδότθσ 

  Να εκτελεί αναίμακτθ διακωρακικι βθματοδότθςθ με 
ρυκμό ρυκμιηόμενο από 30 - 180 ppm 

    

  Ενζργεια εξόδου 0 - 200 mA     
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  Να διακζτει demand και fixed τρόπο βθματοδότθςθσ.     

Δ. ΓΕΝΙΚΑ 

  Να διακζτει ενιςχυτι SpO2 για μζτρθςθ οξυμετρίασ με 
αιςκθτιρα δακτφλου. 

    

  Επίςθσ να διακζτει ςφςτθμα μζτρθςθσ καπνογραφίασ και 
ςε μθ διαςωλθνομζνουσ αςκενείσ. 

    

  Να διακζτει ςφςτθμα ελζγχου τθσ ςτάκμθσ των 
ςυςςωρευτϊν κακϊσ και του πυκνωτι. 

    

  Βάροσ μικρότερο των 7 Kg     

  Να λειτουργεί ςε κερμοκραςίεσ 0 - 45° C     

  Να πλθροί τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ 

    

  Να προςφερκεί εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 
δφο (2) ζτθ 

    

   Να προφερκεί προαιρετικά κατάλλθλο τροχιλατο 
τραπεηίδιο 

    

  Θ ςυςκευι να διακζτει πιςτοποιθτικό CE      

  Θ προμθκεφτρια εταιρεία να διακζτει  πιςτοποιθτικό ISO 
9001:2008 και ISO 13485:2012 με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν 
τεχνικι υποςτιριξθ, να πλθροί τθν Υ.Α. ΔΥ8δ/1348/04 και 
να είναι ενταγμζνθ ςε πρόγραμμα εναλλακτικισ 
διαχείριςθσ Α.Θ.Θ.Ε βάςθ του Ρ.Δ. 117/2004. 

    

 

Στοιχεία Ρροςφζροντοσ 
Επωνυμία: ………… 
Διεφκυνςθ: ………… 
Τθλζφωνο: ………… Θμερομθνία: ………… 
Fax: ………… 
E-mail: ………… 

3. ΙΝΟΡΤΙΚΟ ΛΑΥΓΓΟΣΚΟΡΙΟ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

  Το ινοοπτικό λαρυγγοςκόποιο να είναι απόλυτα φορθτό.      

  Να μθν απαιτεί φωτεινι πθγι αφοφ κα διακζτει 
ενςωματωμζνθ λυχνία LED που λειτουργεί με μικρι και 
ελαφριά μπαταρία. 

    

  Να διακζτει εφκαμπτο ςωλινα μικρισ διαμζτρου 3,5 mm.      

   Να είναι πλιρωσ ςτεγανό και να μπορεί να παραμείνει 
εντόσ απολυμαντικοφ υγροφ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
καταςκευαςτι για τθν πλιρθ αςφάλεια χριςεωσ. 

    

  Να ζχει εφροσ οράςεωσ 90° .      

  Να διακζτει δφο δζςμεσ φωτιςτικϊν ινϊν για καλφτερο 
φωτιςμό και μζγιςτθ ευκρίνεια.  

    

  Να διακζτει βάκοσ πεδίου οράςεωσ 3~50mm.      

  Nα διακζτει αυλό ειςαγωγισ εργαλείων και αναρρόφθςθσ 
διαμζτρου τουλάχιςτον 1.3mm.  

    

  Οι γωνιϊςεισ που εκτελεί να είναι τουλάχιςτον 120° πρόσ τα 
άνω και 120° πρόσ τα κάτω 

    

  Το μικοσ εργαςίασ να είναι το πολφ 600mm και το ςυνολικό 
το πολφ 900mm. 

    

  Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) ζτθ.      

   Ζγκυρθ πιςτοποίθςθ CE     
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Στοιχεία Ρροςφζροντοσ 
Επωνυμία: ………… 
Διεφκυνςθ: ………… 
Τθλζφωνο: ………… Θμερομθνία: ………… 
Fax: ………… 
E-mail: ………… 

 

4. ΦΥΓΟΚΕΝΤΟΣ 48 ΘΕΣΕΩΝ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

  Να είναι ψθφιακι , επιτραπζηια, εργονομικισ καταςκευισ, 
κατάλλθλθ για τισ ανάγκεσ ρουτίνασ του Μικροβιολογικοφ 
Εργαςτθρίου. 

    

  Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ να είναι πιςτοποιθμζνοσ με ISO 
και το προςφερόμενο είδοσ να φζρει πιςτοποιθτικό  
CE/IVD(Να κατατεκοφν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά). 

    

  Να αναφζρεται θ καταςκευάςτρια εταιρεία, ο τφποσ του 
ςυγκεκριμζνου προςφερόμενου μοντζλου και ςε ποια χϊρα 
ευρίςκεται το εργοςτάςιο καταςκευισ. 

    

  Να αναφερκοφν επακριβϊσ οι εξωτερικζσ διαςτάςεισ(φψοσ-
πλάτοσ-βάκοσ) 

    

  Το φψοσ να μθν ξεπερνά τα 42 cm.     

  Να λειτουργεί με ρεφμα 220V/ 50Hz.     

  Τα υλικά καταςκευισ και θ όλθ δομι να είναι υψθλισ 
ποιότθτασ και υψθλισ αντοχισ που να εξαςφαλίηουν 
μεγάλθ διάρκεια ηωισ(να περιγραφεί λεπτομερϊσ). 

    

  Ο παραγόμενοσ κατά τθ λειτουργία κόρυβοσ  να είναι όςο 
το δυνατόν μικρότεροσ. Να  αναφερκεί ο αρικμόσ των db 
και να μθν υπερβαίνει τα 62 ακόμθ και ςτισ υψθλζσ 
ταχφτθτεσ. 

    

  Ο κάδοσ φυγοκζντρθςθσ να είναι ανοξείδωτοσ, να ζχει λεία 
επιφάνεια, εφκολα κακαριηόμενθ. 

    

  Το κάλυμμα τθσ φυγοκζντρου να ανοίγει με τθν πίεςθ ενόσ 
πλικτρου και να παραμζνει ανοικτό ,ακινθτοποιθμζνο ςε 
εφλογο φψοσ για να μθ παρεμποδίηεται θ φόρτωςθ και 
απομάκρυνςθ των ςωλθναρίων. 

    

  Θ φυγόκεντροσ να χρθςιμοποιεί κινθτιρα μεταβλθτισ 
ςυχνότθτασ και όχι κλαςικό κινθτιρα με ψικτρεσ ϊςτε να 
εξαςφαλίηονται θ μακροηωία του κινθτιρα, θ ζλλειψθ 
ανάγκθσ  ςυχνισ ςυντιρθςθσ και θ ςτακερότθτα των 
ςτροφϊν. 

    

  Θ φυγόκεντροσνα μπορεί να δεχκεί διαφόρων τφπων 
κεφαλζσ: οριηόντιεσ αρκρωτζσ,γωνιακζσ κεφαλζσ ,ϊςτε με 
τθν κατάλλθλθ εναλλαγι υποδοχζων-πλαιςίων να είναι 
δυνατι θ φυγοκζντρθςθ διαφόρων τφπων ςωλθναρίων. 

    

  Τόςο ο προμθκευτισ όςο και ο καταςκευαςτισ πρζπει να 
ζχουν διαπίςτευςθ  ISO 9001 και ISO 13485. 
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   Θ ςυςκευι ποφ κα παραδοκεί  να ςυνοδεφεται από : 
οριηόντια ,αρκρωτι κεφαλι τεςςάρων (4) κζςεων, 
αντίςτοιχουσ υποδοχείσ και ανάλογα πλαίςια 
χωρθτικότθτασ 48 ςωλθναρίων αιμολθψίασ κενοφ με πϊμα 
χωρθτικότθτασ 5ml και διαςτάςεων 13x 75mm. 
καιςωλθναρίων με πϊμα χωρθτικότθτασ των 10 ml  
διαςτάςεων16x100 mm.Επίςθσ να προςφερκοφν και 
τζςςερα πλαίςια χωρθτικότθτασ  16 ςωλθναρίων με πϊμα 
όγκου 15ml ,διαςτάςεων 17x120 mm για τθν ίδια κεφαλι 
και τουσ ίδιουσ υποδοχείσ. 

    

  H ςυνολικι χωρθτικότθτα τθσ φυγοκζντρου να είναι 4Ω400 
ml. 

    

  Hτοποκζτθςθ τθσ κεφαλισ να γίνεται εφκολα χωρίσ τθ 
χριςθ εργαλείων. 

    

  Οι υποδοχείσ να διακζτουν καλφμματα βιολογικισ 
αςφάλειασ που  κλείνουν εφκολα και δεν ανοίγουν κατά τθν 
διάρκεια τθσ περιςτροφισ. 

    

  Θ φυγόκεντροσνα διακζτει κάλυμμα αςφαλείασ που δεν κα 
επιτρζπει το άνοιγμα όςο διαρκεί θ περιςτροφι, θ δε 
περιςτροφι να μθν αρχίηει εάν δεν ζχει κλείςει το κάλυμμα. 
Σε περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ να μπορεί να ανοίγει με 
μθχανικό τρόπο. 

    

  Να αναφερκεί με ποιόν μθχανιςμό αςφαλίηει το κάλυμμα 
τθσ φυγοκζντρου(κλείςτρα,ςφρτεσκ.λ.π.) 

    

  Θ λειτουργία τθσ φυγοκζντρου να ρυκμίηεται από 
ψθφιακό χειριςτιριο επιλογισ παραμζτρων 
φυγοκζντρθςθσ, μζςω του οποίου ορίηουμε και 
παρατθροφμε  τισ παρακάτω παραμζτρουσ: 

    

 Α) ταχφτθτα περιςτροφισ  RPM.   

 Β)χρόνο διάρκειασ φυγοκζντρθςθσ    

 Γ)δυνατότθτα ςφντομων φυγοκεντριςεων   

  Δ)ανάγνωςθεπιτάχυνςθσ,επιβράδυνςθσ(ταχφτθτα)και 
υπολειπόμενου χρόνου. 

    

  Σφνολο επιλογϊν από τισ παραπάνω παραμζτρουσ να 
μπορεί να οριςτεί και να αποκθκευτεί ςτθ μνιμθ ωσ 
πρόγραμμα φυγοκζντρθςθσ.Δυνατότθτα αποκικευςθσ ςτθ 
μνιμθ διαφορετικϊν προγραμμάτων φυγοκζντρθςθσ. 

    

  Να αναφερκεί θ μζγιςτθ δφναμθ φυγοκζντρθςθσ. 
Επικυμθτι μζγιςτθ RCF4.000g. 

    

  Nα αναφερκεί το εφροσ ρφκμιςθσ χρόνου. Επικυμθτά όρια 0 
λεπτά ζωσ τουλάχιςτον 99 λεπτά. 

    

  Να διακζτει μθχανιςμό που διαςφαλίηει ομαλι επιτάχυνςθ 
και επιβράδυνςθ. Να αναφερκεί αν διακζτει αυτόματο 
θλεκτροδυναμικό φρζνο. 

    

  Να υπάρχει θ δυνατότθτα διατιρθςθσ ςτθ μνιμθ τθσ 
ςυςκευισ του τελευταίου προγράμματοσ που 
χρθςιμοποιικθκε. 

    

  Θ φυγόκεντροσ να διακζτει πρόγραμμα αυτοδιαγνωςτικισ 
με οπτικοακουςτικό ςιμα ςυναγερμοφ και διακοπι 
λειτουργίασ ςε περίπτωςθ τοποκζτθςθσ μθ ιςοηυγιςμζνων 
δειγμάτων ςε απζναντι κζςεισ, παραμονισ ανοικτοφ 
καλφμματοσ, θλεκτρονικϊν βλαβϊν, υπζρβαςθσ ταχφτθτασ 
κ.λ.π. 

    

  Να περιγραφοφν αναλυτικά οι λεπτομζρειεσ του 
ςυςτιματοσ αςφαλείασ ςε περίπτωςθ  

    

  Α)διακοπισ ρεφματοσ     

   Β)ΔΙΑΓΑΨΘτθσ προδιαγραφισ<< Να περιγραφοφν 
αναλυτικά οι λεπτομζρειεσ του ςυςτιματοσ ςε περίπτωςθ 
υπερκζρμανςθσ κάδου και κινθτιρα>> 
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  Γ)προςπάκειασ ανοίγματοσ τθσ φυγοκζντρου ςε κατάςταςθ 
λειτουργίασ και ςε περίπτωςθ ζναρξθσ κφκλου 
φυγοκζντρθςθσ χωρίσ να ζχει κλείςει το κάλυμμα. 

    

  Να πλθροφνται τα πρότυπα αςφαλείασ IEC 61010- 1, IEC 
61010-2 ,EN 61326-1

    

 Θ ςυςκευι να διακζτει πιςτοποιθτικό CE   

  Να προςφζρεται ξεχωριςτά ςτακεροποιθτισ τάςθσ καλισ 
ποιότθτασ για προςταςία από απότομεσ πτϊςεισ τάςθσ του 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ.

    

   Θ ςυςκευι να παραδοκεί με:     

  -επίςθμο εγχειρίδιο χριςθσ (2 αντίγραφα) ςτθν ελλθνικι  ι 
και  τθν αγγλικι γλϊςςα, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. 

    

  -επίςθμο εγχειρίδιο ςυντιρθςθσ, διάγνωςθσ βλαβϊν (2 
αντίγραφα) ςτθν ελλθνικι  ικαι τθν αγγλικι γλϊςςα, ςε 
ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. 

    

  Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για (2) ζτθ και 
επάρκειασ ανταλλακτικϊν για δζκα (10) ζτθ.

    

  Να υπάρχει δζςμευςθ άμεςθσ αντικατάςταςθσ τθσ 
φυγοκζντρου ςε περίπτωςθ εμφάνιςθσ δυςλειτουργίασ 
εντόσ του χρόνου εγγφθςθσ.

    

  Να υπάρχει ςαφισ διαβεβαίωςθ ότι κα διατίκενται 
ανταλλακτικά (κεφαλζσ-υποδοχείσ κ.λ.π.) και ότι κα 
παρζχονται υπθρεςίεσ επί δζκα τουλάχιςτον χρόνια.

    

  Να υπάρχει ςαφισ διαβεβαίωςθ ότι παραγγελία και 
τοποκζτθςθ ανταλλακτικϊν κα διεκπεραιϊνεται το 
ταχφτερο δυνατό και πάντωσ ςε χρονικό διάςτθμα όχι 
μεγαλφτερο των είκοςι  20 θμερϊν.

    

 

 

Στοιχεία Ρροςφζροντοσ 
Επωνυμία: ………… 
Διεφκυνςθ: ………… 
Τθλζφωνο: ………… Θμερομθνία: ………… 
Fax: ………… 
E-mail: ………… 

 

5. ΜΕΤΘΤΘΣ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΙΚΟΥ ΤΥΡΟΥ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

  Μθχανικόσ, οκτϊ (8) κζςεων, για τον προςδιοριςμό του 
λευκοκυτταρικοφ τφπου από περιφερικό αίμα. 

    

   Πταν   θ πλθκτρολόγθςθ των κυττάρων φκάνει το 
άκροιςμα των 100  να παράγεται  θχθτικό ςιμα. 

    

  Θ καταςκευι του μετρθτι να είναι πολφ καλισ ποιότθτασ 
, με μεγάλθ αντοχι  και  μεγάλθ διάρκεια καλισ 
λειτουργίασ ςε βάκοσ χρόνου. 

    

  Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ δφο ετϊν      

  Θ ςυςκευι να διακζτει πιςτοποιθτικό CE      

  Θ προμθκεφτρια εταιρεία να διακζτει  πιςτοποιθτικό ISO 
9001:2008 και ISO 13485:2012 με πεδίο πιςτοποίθςθσ 
τθν τεχνικι υποςτιριξθ, να πλθροί τθν Υ.Α. 
ΔΥ8δ/1348/04 και να είναι ενταγμζνθ ςε πρόγραμμα 
εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Θ.Θ.Ε βάςθ του Ρ.Δ. 
117/2004. 

    

Στοιχεία Ρροςφζροντοσ 
Επωνυμία: ………… 
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Διεφκυνςθ: ………… 
Τθλζφωνο: ………… Θμερομθνία: ………… 
Fax: ………… 
E-mail: ………… 

 

6. ΦΥΓΟΚΕΝΤΟΣ ΓΩΝΙΑΚΘΣ ΚΕΦΑΛΘΣ 8 ΡΕΙΡΟΥ ΘΕΣΕΩΝ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

  H φυγόκεντροσ να είναι μικρϊν διαςτάςεων, επιτραπζηια, 
εργονομικισ καταςκευισ, εφκολθ ςτθ χριςθκατάλλθλθ 
για φυγοκζντρθςθ επειγόντων δειγμάτων. 

    

  Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ να είναι πιςτοποιθμζνοσ με ISO 
και το προςφερόμενο είδοσ να φζρει 
πιςτοποιθτικόCE/IVD (Να κατατεκοφν τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά). 

    

  Να αναφζρεται θ καταςκευάςτρια εταιρεία, o τφποσ του 
ςυγκεκριμζνου προςφερόμενου μοντζλου και ςε ποιά 
χϊρα ευρίςκεται το εργοςτάςιο καταςκευι 

    

  Να είναι εφκολθ θ μετακίνθςι τθσ από τθ μία κζςθ 
τοποκζτθςθσ ςε κάποια άλλθ. 

    

  Να αναφερκοφν επακριβϊσ οι εξωτερικζσ διαςτάςεισ 
(φψοσ, πλάτοσ, βάκοσ). 

    

  Να λειτουργεί με ρεφμα 220V/50Hz.     

  Θ όλθ δομι και τα υλικά καταςκευισ να εξαςφαλίηουν 
ακόρυβθ λειτουργία και μεγάλθ διάρκεια ηωισ. 

    

   Ο παραγόμενοσ κατά τθν λειτουργία κόρυβοσ να είναι 
όςο το δυνατόν μικρότεροσ. Να αναφερκεί ο αρικμόσ των 
db. Να μθ υπερβαίνει τα 60. 

    

  Το εςωτερικό τθσ φυγοκζντρου να διακζτει λεία 
επιφάνεια, εφκολα κακοριηόμενθ, ανκεκτικι ςε αμυχζσ 
και να είναι καταςκευαςμζνο από υλικό που δεν 
οξειδϊνεται και δεν ευνοεί τθν ανάπτυξθ μικροβίων. 

    

  Το κάλυμμα τθσ φυγοκζντρου να ανοίγει με τθν πίεςθ 
ενόσ πλικτρου και να παραμζνει 
ανοικτόακινθτοποιοφμενο ςε εφλογο φψοσ για να μθ 
παρεμποδίηεται θ άνετθ τοποκζτθςθ και απομάκρυνςθ 
των ςωλθναρίων. 

    

  Θ φυγόκεντροσ να χρθςιμοποιεί κινθτιρα μεταβλθτισ 
ςυχνότθτασ και όχι κλαςςικό κινθτιρα με ψικτρεσ ϊςτε 
να εξαςφαλίηεται: μακροηωία του κινθτιρα, ζλλειψθ 
ανάγκθσ ςυχνισ ςυντιρθςθσ, ςτακερότθτα ςτροφϊν. 

    

  Θ φυγόκεντροσ να διακζτει  γωνιακι κεφαλι (anglerotor) 
και να είναι ςχεδιαςμζνθ  ϊςτε να επιτυγχάνει ταχφτατα 
τον άριςτο διαχωριςμό οροφ-πλάςματοσ και εμμόρφων 
ςτοιχείων του αίματοσ για δείγματα επειγόντων 
βιοχθμικϊν και πθκτικολογικϊν προςδιοριςμϊν. 

    

  Να υπάρχει θ δυνατότθτα να φυγοκεντροφνται ζωσ και 8 
ςωλθνάριααιμολθψίασ κενοφ με πϊματαυτόχρονα ςε μία 
φυγοκζντρθςθ. 

    

  Να προςφερκοφν υποδοχείσ κατάλλθλοι για ςωλθνάρια 
αιμολθψίασ κενοφ με πϊμα όγκου 5 mlκαι αντίςτοιχοι 
υποδοχείσ για ςωλθνάρια των 10 ml. 

    

  Θ φυγόκεντροσ να διακζτει κάλυμμα βιολογικισ 
αςφαλείασ  που κλείνει εφκολα και δεν ανοίγει όςο 
διαρκεί θ περιςτροφι. 

    

  Θ περιςτροφι να μθν μπορεί να αρχίςει πριν κλείςει το 
κάλυμμα. 
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   Να αναφερκεί με ποιον μθχανιςμό αςφαλίηει το 
κάλυμμα (κλείςτρα, ςφρτεσ κλπ.). 

    

  Να υπάρχει θ δυνατότθτα να ανοίγει εφκολα το κάλυμμα 
-με μθχανικό τρόπο- ςε περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ. 

    

  Θ λειτουργία τθσ φυγοκζντρου να ρυκμίηεται  εφκολα με 
το πάτθμα ενόσ πλικτρου ανάλογα με το 
πρόγραμμαφυγοκζντρθςθσ επιλογισ του χειριςτι. 

    

  Θ διάρκεια φυγοκζντρθςθσ να είναι από  2 ζωσ 5 λεπτά 
για τθν ταχφτερθ διεκπεραίωςθ των επειγόντων 
δειγμάτων. 

    

  Να αναφερκεί θ μζγιςτθ ταχφτθτα περιςτροφισ και θ 
μζγιςτθ δφναμθ φυγοκζντρθςθσ. Επικυμθτι θ επίτευξθ 
ταχφτθτασ ζωσ 7.000 ςτροφζσ /λεπτό. Επικυμθτι μζγιςτθ 
RCF περίπου 4.400 g 

    

  Να διακζτει μθχανιςμό που διαςφαλίηει ομαλι 
επιτάχυνςθ και επιβράδυνςθ. 

    

  Θ φυγόκεντροσ να διακζτει πρόγραμμα 
αυτοδιαγνωςτικισ με οπτικοακουςτικό ςιμα ςυναγερμοφ 
(alarm) και διακοπι λειτουργίασ ςε περίπτωςθ 
τοποκζτθςθσ μθ ιςοηυγιςμζνων δειγμάτων ςε απζναντι 
κζςεισ, παραμονισ ανοικτοφ καλφμματοσ, θλεκτρονικϊν 
βλαβϊν, υπζρβαςθσ ταχφτθτασ κλπ. 

    

  Να περιγραφοφν αναλυτικά οι λεπτομζρειεσ του 
ςυςτιματοσ αςφαλείασ ςε περίπτωςθ: 

    

  Α) διακοπισ ρεφματοσ     

  Β) ΔΙΑΓΑΨΘ τθσ προδιαγραφισ<<Να περιγραφοφν 
αναλυτικά οι λεπτομζρειεσ του  ςυςτιματοσ ςε 
περίπτωςθ  υπερκζρμανςθσ κάδου και κινθτιρα>> 

    

  Γ) προςπάκειασ ανοίγματοσ τθσ φυγοκζντρου ςε 
κατάςταςθ λειτουργίασ και ςε περίπτωςθ ζναρξθσ 
κφκλου φυγοκζντρθςθσ χωρίσ να ζχει κλείςει το κάλυμμα. 

    

  Να πλθροφνται τα πρότυπα αςφάλειασ IEC61010-1, 
IEC61010-2 

    

  ΔΙΑΓΑΨΘ τθσπροδιαγραφισ,<<Να προςφζρεται 
ξεχωριςτά ςτακεροποιθτισ τάςθσ καλισ ποιότθτασ  για 
προςταςία από απότομεσ πτϊςεισ τάςθσ του θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ>> 

    

  Θ ςυςκευι να παραδοκεί με:     

  - επίςθμο εγχειρίδιο χριςθσ (2 αντίγραφα) ςτθν ελλθνικι 
ι και αγγλικι γλϊςςα, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι 

    

  - επίςθμο εγχειρίδιο ςυντιρθςθσ, διάγνωςθσ βλαβϊν (2 
αντίγραφα) ςτθν ελλθνικι ι και αγγλικιγλϊςςα, ςε 
ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι 

    

  Nα παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο(2) ζτθ 
και επάρκειασ ανταλλακτικϊν για δζκα (10) ζτθ 

    

  Να υπάρχει δζςμευςθ άμεςθσ αντικατάςταςθσ τθσ 
φυγοκζντρου ςε περίπτωςθ εμφάνιςθσ δυςλειτουργίασ 
εντόσ του χρόνου εγγφθςθσ. 

    

  Να υπάρχει ςαφισ διαβεβαίωςθ ότι κα διατίκενται 
ανταλλακτικά (πχ κεφαλζσ, υποδοχείσ, κλπ) και ότι 
καπαρζχονται υπθρεςίεσ επί δζκα τουλάχιςτον χρόνια. 

    

  Να υπάρχει ςαφισ διαβεβαίωςθ ότι παραγγελία και 
τοποκζτθςθ ανταλλακτικϊν κα διεκπεραιϊνεται 
τοταχφτερο δυνατό και πάντωσ ςε χρονικό διάςτθμα όχι 
μεγαλφτερο των είκοςι θμερϊν. 
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Επωνυμία: ………… 
Διεφκυνςθ: ………… 
Τθλζφωνο: ………… Θμερομθνία: ………… 
Fax: ………… 
E-mail: ………… 

 

7. ΦΥΓΟΚΕΝΤΟΣ ΜΙΚΟΑΙΜΑΤΟΚΙΤΘ 24 ΘΕΣΕΩΝ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

  Να είναι επιτραπζηια, μικρϊν διαςτάςεων.     

  Να διακζτει γωνιακι ,βιολογικισ αςφάλειασ 
κεφαλι,ςφραγιηόμενθ με μία κίνθςθ, ανκεκτικι ςτα 
χθμικά διαλφματα κακαριςμοφ-απολφμανςθσ. 

    

  H κεφαλι τθσ φυγοκζντρου να δζχεται  24 ςωλινεσ 
μικροαιματοκρίτθ. 

    

  Αυτόματο ςφςτθμα ηυγοςτάκμιςθσ για τθν 
απορρόφθςθ των κραδαςμϊν. 

    

  Να χρθςιμοποιεί κινθτιρα μεταβλθτισ ςυχνότθτασ.     

  Ο χρόνοσ και θ ταχφτθτα να είναι εκ των προτζρων 
ρυκμιηόμενα με ακρίβεια και να εμφανίηονται οπτικά ςε 
οκόνθ.  

    

  φκμιςθ τθσ ταχφτθτασ ζωσ 13.300 RPM/Μζγιςτθ 
επιτάχυνςθ   17.000 xg. 

    

  φκμιςθ χρόνου από 1 ζωσ 99 min.     

  Να υπάρχει  ειδοποίθςθ ςτο τζλοσ τθσ φυγοκζντρθςθσ.     

  Nα είναι ακόρυβθ, < 55 db.     

  Nα τθρεί τισ Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ.     

  Να πλθροί τα standardEN 61 010-1, ΕΝ 61 010-2-020, ΕΝ 
50 081-1,ΕΝ 50 082-1. 

    

  Να διακζτει πιςτοποιθτικό CE/IVD και ISO 9001.     

  Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ δφο(2) ετϊν.     

 

 

Στοιχεία Ρροςφζροντοσ 
Επωνυμία: ………… 
Διεφκυνςθ: ………… 
Τθλζφωνο: ………… Θμερομθνία: ………… 
Fax: ………… 
E-mail: ………… 

 

8. ΡΕΙΣΤΟΦΙΚΟΣ ΑΝΑΚΙΝΘΤΘΑΣ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 Να είναι ψθφιακι , επιτραπζηια, εργονομικισ 
καταςκευισ, κατάλλθλθ για τισ ανάγκεσ ρουτίνασ του 
Μικροβιολογικοφ Εργαςτθρίου. 

  

 Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ να είναι πιςτοποιθμζνοσ με 
ISO και το προςφερόμενο είδοσ να φζρει 
πιςτοποιθτικό  CE(Να κατατεκοφν τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά). 

  

 Να αναφζρεται θ καταςκευάςτρια εταιρεία, ο τφποσ 
του ςυγκεκριμζνου προςφερόμενου μοντζλου και ςε 
ποια χϊρα ευρίςκεται το εργοςτάςιο καταςκευισ. 
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 Να αναφερκοφν επακριβϊσ οι εξωτερικζσ 
διαςτάςεισ(φψοσ-πλάτοσ-βάκοσ) 

  

 Το φψοσ να μθν ξεπερνά τα 42 cm.   

 Να λειτουργεί με ρεφμα 220V/ 50 Hz.   

 Τα υλικά καταςκευισ και θ όλθ δομι να είναι υψθλισ 
ποιότθτασ και υψθλισ αντοχισ που να εξαςφαλίηουν 
μεγάλθ διάρκεια ηωισ(να περιγραφεί λεπτομερϊσ). 

  

 Ο παραγόμενοσ κατά τθ λειτουργία κόρυβοσ  να είναι 
όςο το δυνατόν μικρότεροσ. Να  αναφερκεί ο αρικμόσ 
των db  και να μθν υπερβαίνει τα 60 ακόμθ και ςτισ 
υψθλζσ ταχφτθτεσ. 

  

 Ο κάδοσ φυγοκζντρθςθσ να είναι ανοξείδωτοσ, να ζχει 
λεία επιφάνεια, εφκολα κακαριηόμενθ. 

  

 Το κάλυμμα τθσ φυγοκζντρου να ανοίγει με τθν πίεςθ 
ενόσ πλικτρου και να παραμζνει ανοικτό 
,ακινθτοποιθμζνο ςε εφλογο φψοσ για να μθ 
παρεμποδίηεται θ φόρτωςθ και απομάκρυνςθ των 
ςωλθναρίων. 

  

 Θ φυγόκεντροσ να χρθςιμοποιεί κινθτιρα μεταβλθτισ 
ςυχνότθτασ και όχι κλαςικό κινθτιρα με ψικτρεσ ϊςτε 
να εξαςφαλίηονται θ μακροηωία του κινθτιρα, θ 
ζλλειψθ ανάγκθσ  ςυχνισ ςυντιρθςθσ και θ 
ςτακερότθτα των ςτροφϊν. 

  

 Θ φυγόκεντροσ να μπορεί να δεχκεί διαφόρων τφπων 
κεφαλζσ: οριηόντιεσ αρκρωτζσ,γωνιακζσ κεφαλζσ 
,ϊςτε με τθν κατάλλθλθ εναλλαγι υποδοχζων-
πλαιςίων να είναι δυνατι θ φυγοκζντρθςθ διαφόρων 
τφπων ςωλθναρίων. 

  

 Θ ςυςκευι ποφ κα παραδοκεί  να ςυνοδεφεται από : 
οριηόντια ,αρκρωτι κεφαλι τεςςάρων (4) κζςεων, 
αντίςτοιχουσ υποδοχείσ και ανάλογα πλαίςια 
χωρθτικότθτασ περίπου 48 ςωλθναρίων αιμολθψίασ 
κενοφ με πϊμα χωρθτικότθτασ 5-10 ml και 
διαςτάςεων 14 x 100 mm. Επίςθσ να προςφερκοφν 
και δφο πλαίςια χωρθτικότθτασ περίπου 14 
ςωλθναρίων με πϊμα όγκου 15ml ,διαςτάςεων  
17x120 mm για τθν ίδια κεφαλι και τουσ ίδιουσ 
υποδοχείσ. 

  

 Οι υποδοχείσ να διακζτουν καλφμματα βιολογικισ 
αςφάλειασ που  κλείνουν εφκολα και δεν ανοίγουν 
κατά τθν διάρκεια τθσ περιςτροφισ. 

  

 Θ φυγόκεντροσ να διακζτει κάλυμμα αςφαλείασ που 
δεν κα επιτρζπει το άνοιγμα όςο διαρκεί θ 
περιςτροφι, θ δε περιςτροφι να μθν αρχίηει εάν δεν 
ζχει κλείςει το κάλυμμα. Σε περίπτωςθ διακοπισ 
ρεφματοσ να μπορεί να ανοίγει με μθχανικό τρόπο. 

  

 Να αναφερκεί με ποιόν μθχανιςμό αςφαλίηει το 
κάλυμμα τθσ  φυγοκζντρου(κλείςτρα,ςφρτεσ κ.λ.π.) 

  

 Θ λειτουργία τθσ φυγοκζντρου να ρυκμίηεται από 
ψθφιακό χειριςτιριο επιλογισ παραμζτρων 
φυγοκζντρθςθσ, μζςω του οποίου ορίηουμε και 
παρατθροφμε  τισ παρακάτω παραμζτρουσ: 

  

 Α) ταχφτθτα περιςτροφισ  RPM.    

 Β)χρόνο διάρκειασ φυγοκζντρθςθσ    

 Γ)δυνατότθτα ςφντομων φυγοκεντριςεων   

 Δ)ανάγνωςθ  πιτάχυνςθσ,επιβράδυνςθσ(ταχφτθτα)και 
υπολειπόμενου χρόνου. 
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 Σφνολο επιλογϊν από τισ παραπάνω παραμζτρουσ να 
μπορεί να οριςτεί και να αποκθκευτεί ςτθ μνιμθ ωσ 
πρόγραμμα φυγοκζντρθςθσ.Δυνατότθτα 
αποκικευςθσ ςτθ μνιμθ διαφορετικϊν 
προγραμμάτων φυγοκζντρθςθσ. 

  

 Να αναφερκεί θ μζγιςτθ ταχφτθτα περιςτροφισ και θ 
μζγιςτθ δφναμθ φυγοκζντρθςθσ.Επικυμθτι  θ 
επίτευξθ ταχφτθτασ ζωσ4.000 ςτροφζσ το 
λεπτό.Επικυμθτι μζγιςτθ RCF 3.095 g 

  

 Nα αναφερκεί το εφροσ ρφκμιςθσ χρόνου. Επικυμθτά 
όρια 0 λεπτά ζωσ τουλάχιςτον 99 λεπτά. 

  

 Να διακζτει μθχανιςμό που διαςφαλίηει ομαλι 
επιτάχυνςθ και επιβράδυνςθ. Να αναφερκεί αν 
διακζτει αυτόματο θλεκτροδυναμικό φρζνο. 

  

 Να υπάρχει θ δυνατότθτα διατιρθςθσ ςτθ μνιμθ τθσ 
ςυςκευισ του τελευταίου προγράμματοσ που 
χρθςιμοποιικθκε. 

  

 Θ φυγόκεντροσ να διακζτει πρόγραμμα 
αυτοδιαγνωςτικισ με οπτικοακουςτικό ςιμα 
ςυναγερμοφ και διακοπι λειτουργίασ ςε περίπτωςθ 
τοποκζτθςθσ μθ ιςοηυγιςμζνων δειγμά των ςε 
απζναντι κζςεισ, παραμονισ ανοικτοφ καλφμματοσ, 
θλεκτρονικϊν βλαβϊν, υπζρβαςθσ ταχφτθτασ κ.λ.π. 

  

 Να περιγραφοφν αναλυτικά οι λεπτομζρειεσ του 
ςυςτιματοσ αςφαλείασ ςε περίπτωςθ 

  

 Α)διακοπισ ρεφματοσ   

 Β)υπερκζρμανςθσ κάδου και κινθτιρα   

 Γ)προςπάκειασ ανοίγματοσ τθσ φυγοκζντρου ςε 
κατάςταςθ λειτουργίασ και ςε περίπτωςθ ζναρξθσ 
κφκλου φυγοκζντρθςθσ χωρίσ να ζχει κλείςει το 
κάλυμμα. 

  

          Να πλθροφνται τα πρότυπα αςφαλείασ IEC 
61010- 1, IEC 61010-2 ,EN 61326-1

  

          Να προςφζρεται ξεχωριςτά ςτακεροποιθτισ 
τάςθσ καλισ ποιότθτασ για προςταςία από απότομεσ 
πτϊςεισ τάςθσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ.

  

          Θ ςυςκευι να παραδοκεί με:   

 -επίςθμο εγχειρίδιο χριςθσ (2 αντίγραφα) ςτθν 
ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα, ςε ζντυπθ και 
θλεκτρονικι μορφι. 

  

 -επίςθμο εγχειρίδιο ςυντιρθςθσ, διάγνωςθσ βλαβϊν 
(2 αντίγραφα) ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα, ςε 
ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. 

  

          Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για 
δφο (2) ζτθ και επάρκειασ ανταλλακτικϊν για δζκα 
(10) ζτθ.

  

          Να υπάρχει δζςμευςθ άμεςθσ αντικατάςταςθσ 
τθσ φυγοκζντρου ςε περίπτωςθ εμφάνιςθσ 
δυςλειτουργίασ εντόσ του χρόνου εγγφθςθσ.

  

          Να υπάρχει ςαφισ διαβεβαίωςθ ότι κα 
διατίκενται ανταλλακτικά (κεφαλζσ-υποδοχείσ κ.λ.π.) 
και ότι κα παρζχονται υπθρεςίεσ επί δζκα 
τουλάχιςτον χρόνια.

  

          Να υπάρχει ςαφισ διαβεβαίωςθ ότι 
παραγγελία και τοποκζτθςθ ανταλλακτικϊν κα 
διεκπεραιϊνεται το ταχφτερο δυνατό και πάντωσ ςε 
χρονικό διάςτθμα μικρότερο των 15 θμερϊν.
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Στοιχεία Ρροςφζροντοσ 
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9. ΜΙΚΟΣΚΟΡΙΟ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Διοφκάλμιο  ορκό μικροςκόπιο 
βαρείασ  μεταλλικισ καταςκευισ με 
χφτευςθ αλουμινίου, για διερχόμενο 
φωτιςμό, με δυνατότθτα πλιρουσ 
λειτουργίασ και από τθν οπίςκια 
πλευρά (περιςτροφι κεφαλισ κατά 
360

Ο
 , με ταυτόχρονθ κζαςθ του 

πλακιδίου και χειριςμό τθσ 
τράπεηασ), με δυνατότθτα 
τοποκζτθςθσ ςε ειδικι κικθ 
(βαλιτςάκι) για τθν αςφαλι 
μεταφορά του και προςαρμογι 
κάμερασ μικροςκοπίασ. 

      

  Να περιλαμβάνει:     

  Αμφίπλευρουσ, ομοαξονικοφσ κοχλίεσ εςτίαςθσ αδρισ 
και λεπτισ ρφκμιςθσ, με ακρίβεια εςτίαςθσ 
τουλάχιςτον 2.5μm/διαβάκμιςθ, με ρυκμιηόμενθ 
αντιολιςκθτικι διάταξθ, με τερματικό ανοδικοφ ορίου 
εςτίαςθσ και κλειδϊματοσ τθσ τράπεηασ, με κοχλία 
κάκετθσ μετακίνθςθσ του ςυμπυκνωτι κατά 
τουλάχιςτον 10mm,με υποδοχι φίλτρων οπτικισ. 

    

  Εςωτερικι πθγι φωτιςμοφ LED, ιςχφοσ 0.5Watt,με 
διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 20.000 ϊρεσ, με 
ρυκμιηόμενο διάφραγμα,με ροοςτάτθ εντάςεωσ, με 
διακόπτθ On /Off, με κζςθ τοποκζτθςθσ κακρζπτθ για 
τθν χριςθ ζμμεςου(πλάγιου) εξωτερικοφ 
φωτιςμοφ(όπωσ φακόσ) όταν δεν υπάρχει ρεφμα. 

    

  Διοφκάλμια κεφαλι, με εφροσ οπτικοφ πεδίου 
FN20,μεκλίςθ30 μοιρϊν  , με ρυκμιηόμενθ  διακορικι 
απόςταςθ τουλάχιςτον 48-75mm,με ρυκμιηόμενο 
φψοσ προςοφκάλμιου ςωλινα τουλάχιςτον 62mm , 
ορκισ παρατιρθςθσ(τφπουSiedentopf), μεταβλθτοφ 
φψουσ, με ατζρμονθ περιςτροφι κατά 360° χωρίσ να 
αποςπάται από το μικροςκόπιο, με πφρρο αςφαλείασ. 

    

  Δφο(2) προςοφκάλμιουσ φακοφσ, με ρυκμιηόμενθ 
εςτίαςθ+- 5, μεγζκυνςθσ 10x,με εφροσ οπτικοφ πεδίου 
FN20 , με καλυπτρίδεσ αντιμυκθτιακισ προςταςίασ, 
ενςωματωμζνοι ςτθν κεφαλι με βίδεσ αςφαλείασ για 
αποφυγι κραφςθσ τουσ κατά τθν μετακίνθςθ. 

    

  Εργονομικι μθχανικι τράπεηα, ορκογϊνια(x-y) 
,διαςτάςεων κατά προτίμθςθ                 120x132mm,με 
εφροσ κίνθςθσ  76x30mm κατ’ ελάχιςτο, με κεραμικι 
επίςτρωςθ, ανκεκτικι ςτθν τριβι, με χειριςτιρια ςτο 
δεξιό μζροσ, με εργονομικι ολίςκθςθ κατά τον ζνα 
άξονα με το χζρι, με ενςωματωμζνεσ βακμονομθμζνεσ 
κλίμακεσ του 1mm. 

    

  Υποδοχζα δειγμάτων μίασ (1) κζςθσ , με ελατιριο 
επαναφοράσ και ςυγκρατθτιρα ςτο αριςτερό μζροσ. 
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  Συμπυκνωτι φωτεινισ δζςμθσ τφπου Abbe ,με 
αρικμθτικό άνοιγμα ΝΑ 1.25, με ρυκμιηόμενο 
διάφραγμα και αναγραφόμενεσ κζςεισ του για κάκε 
μεγζκυνςθ, με δυνατότθτα τοποκζτθςθσ οπτικϊν 
ςτοιχείων για ςκοτεινό πεδίο ( DF).Να προςφερκεί το 
αντίςτοιχο εξάρτθμα. 

    

  Υποδοχζα αντικειμενικϊν φακϊν, περιςτρεφόμενο, 
τεςςάρων(4) κζςεων, με κλίςθ προσ τα μζςα για 
προςταςία των φακϊν. 

    

  Ρζντε (5) αντικειμενικοφσ φακοφσ, επίπεδουσ 
αχρωματικοφσ, με αντιμυκθτιακι προςταςία και 
μεγζκυνςθσ 4x/10x/20x/40x/100xOil, με αρικμθτικό 
άνοιγμα 

    

  ΝΑ0.10/ 0.25/ 0.40/ 0.65/ 1.25 αντίςτοιχα, με 
απόςταςθ εργαςίασ   

    

  WD27.8/ 8.0/2.5/ 0.60 /0.13mm αντίςτοιχα.     

  Να ζχει ςυνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ μικρότερθ 
από 2W. 

    

  Ενςωματωμζνθ κφρα αςφαλείασ για προςαρμογι 
αντικλεπτικοφ καλωδίου, ξεχωριςτζσ κικεσ 
τροφοδοτικοφ και καλωδίου ςτο πίςω μζροσ και 
εργαλείο ρυκμίςεων και ςυναρμολόγθςθσ. 

    

  Λάδι εμβάπτιςθσ, κατάλλθλο για ελαιοκαταδυτικοφσ 
φακοφσ. 

    

  Κάλυμμα.     

  Να παρζχονται:     

           Εγγφθςθ τουλάχιςτον 2 ετϊν     

           Εξουςιοδοτθμζνθ τεχνικι υποςτιριξθ με 
αντίςτοιχθ τεκμθρίωςθ ικανότθτασ

    

           Ζγκυρθ πιςτοποίθςθ CE     

  Τόςο ο προμθκευτισ όςο και ο καταςκευαςτισ πρζπει 
να ζχουν διαπίςτευςθISO 9001 και ISO 13485. 
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10 ΕΡΩΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ 80LT 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

           Να ζχει χωρθτικότθτα 73-80lt.      

           Να διακζτει τουλάχιςτον 2 ράφια από 
ανοξείδωτο χάλυβα, διάτρθτα με δυνατότθτα 
επιπλζον τοποκζτθςθσ.

    

           Nα διακζτει εξωτερικό περίβλθμα και 
εςωτερικό από ανοξείδωτο 

    

  χάλυβα με αντοχι ςτθ διάβρωςθ.     
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Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Βοόρειο Αιγαίο 

Ευρωπαΰκή Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

  

           Να διακζτει διπλι πόρτα. Θ εςωτερικι πόρτα 
να είναι γυάλινθ ϊςτε να επιτρζπει τθν .     τθν 
παρατιρθςθ.Οι πόρτεσ κα πρζπει να 
ςτεγανοποιοφνται .

    

           Πλεσ οι λειτουργίεσ να ελζγχονται μζςω 
ειδικοφ μικροεπεξεργαςτι για τθν επίτευξθ 
ακριβοφσ κερμοκραςίασ, ςτακερότθτασ και 
ομοιομορφίασ αυτισ  ςτο εςωτερικό του κλιβάνου. 

    

           φκμιςθ κερμοκραςίασ από κερμοκραςία 
περιβάλλοντοσχϊρου +5

O
C ζωσ 70° C.

    

           Να διακζτει  μεγάλθ ψθφιακι  
ζνδειξθκερμοκραςίασ μαηί με τθ μονάδα ρφκμιςθσ 
και ελζγχου του επωαςτιρα για άνετθ παρατιρθςθ 
από τον χειριςτι.

    

           Να διακζτει ςφςτθμα προςταςίασ από 
υπερκζρμανςθ.Να περιγραφεί.

    

           Να είναι ςχεδιαςμζνοσ για ςυνεχι λειτουργία 
χωρίσ παρακολοφκθςθ από το χριςτθ.

    

           Να είναι εφκολοσ ο κακαριςμόσ και θ 
απολφμανςθ του κλιβάνου.

    

           Να ςυμφωνεί με τισ Ευρωπαϊκζσ 
προδιαγραφζσ αςφαλείασ ( DIN 12880,GS,-VDE,CE, 
κ.λ.π.) Με ςιμα CE/IVD

    

           Nα ζχει ακόρυβθ λειτουργία.     

           Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για 
δφο (2) ζτθ. 

    

           Τόςο ο προμθκευτισ όςο και ο 
καταςκευαςτισ πρζπει να ζχουν διαπίςτευςθ  ISO 
9001 και ISO 13485.

    

 

 

Στοιχεία Ρροςφζροντοσ 
Επωνυμία: ………… 
Διεφκυνςθ: ………… 
Τθλζφωνο: ………… Θμερομθνία: ………… 
Fax: ………… 
E-mail: ………… 

 

11 ΜΘΧΑΝΘΜΑ ΚΥΚΛΙΚΘΣ ΡΑΘΘΤΙΚΘΣ ΚΙΝΘΣΘΣ ΓΟΝΑΤΟΣ/ΙΣΧΥΟΥ (CPM) 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

  1.Να είναι ανκεκτικισ καταςκευισ     

  2.Να ζχει βακμονομθμζνο γωνιόμετρο ςτο γόνατο     

  3.Να ορίηει κάμψθ και ζκταςθ :      

  - Ιςχφου από 10
o
ζωσ 75

o
μοίρεσ     

  - Γόνατοσ από -10
o
ζωσ 120

o
μοίρεσ     

  - Ροδοκνθμικι από -30
o
ζωσ 40

o
μοίρεσ     

  - υκμιηόμενθ ταχφτθτα κίνθςθσ απο 45
o
ζωσ 

155
o
μοίρεσ το λεπτό 

    

  - Να διακζτει ειδικό προγραμματιηόμενο controlγια 
τισ ρυκμίςεισ 
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Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Βοόρειο Αιγαίο 

Ευρωπαΰκή Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

  

  - Να διακζτει απαραιτιτωσ ςφςτθμα αςφαλείασ 
(Reverce–on–Load) ϊςτε ςε μεγάλθ αντίςταςθ να 
κάνει αναςτροφι τθσ κίνθςθσ για αςφάλεια του 
αςκενοφσ 

    

  - Βάροσ : 12Kgπερίπου      

  4. Να διακζτει ςιμανςθ CE     

  5. Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο 
(2) ζτθ.  

    

  6. Τόςο ο προμθκευτισ όςο και ο καταςκευαςτισ 
πρζπει να ζχουν διαπίςτευςθ  ISO 9001 και ISO 
13485. 

    

 

 

Στοιχεία Ρροςφζροντοσ 
Επωνυμία: ………… 
Διεφκυνςθ: ………… 
Τθλζφωνο: ………… Θμερομθνία: ………… 
Fax: ………… 
E-mail: ………… 

 

12 ΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΥΡΕΘΧΟΣ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

  Θ ςυςκευι να είναι τροχιλατθ νοςοκομειακοφ 
τφπου, μεταλλικισ καταςκευισ (όχι επιτραπζηια)  

    

  Θ μετάδοςθ του κρουςτικοφ κφματοσ να γίνεται 
μζςω πνευματικοφ ςυςτιματοσ  

    

  - Στθν οκόνθ touch screen να απεικονίηονται τα 
εξισ :  

    

  • Ιςχφσ πίεςθσ : 4 bar      

  • Συχνότθτα : 1 – 20 Hz ςε βιματα του 1 Hz      

  Αρικμόσ προγραμματιςμζνων παλμϊν      

  • Αρικμόσ εκτελεςμζνων παλμϊν      

  • Video και φωτογραφίεσ για τθν εφαρμογι των 
κεραπειϊν  

    

  • Θεραπευτικά πρωτόκολλα με αντενδείξεισ και 
κλινικι εφαρμογι για όλεσ τισ πακιςεισ 

    

  • Αυτόματθ καταγραφι ςτθν οκόνθ των 
κεραπευτικϊν αποτελεςμάτων  

    

  • Δθμιουργία προςωπικϊν πρωτοκόλλων -Ψακζλου 
με το ιςτορικό του αςκενοφσ  

    

  - Να ςυνοδεφεται από τα εξισ εξαρτιματα :      

  • 1 Κεφαλι Radial (1.000.000 παλμϊν), με 
ανταλλακτικό piston ((1.000.000 παλμϊν)  

    

  • 4 applicators ( 10, 15, 36 ,Trigger)mm      

  • Διακόπτθσ πάνω ςτισ κεφαλζσ για τθν 
ενεργοποίθςθ τθσ κεραπείασ  

    

  • Κομπρεςζρ παροχισ πίεςθσ 0 – 8 bar ακόρυβθσ 
λειτουργίασ ενςωματωμζνο ςτθ ςυςκευι με εφκολθ 
πρόςβαςθ ςε περίπτωςθ βλάβθσ  

    

  - Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο 
(2) ζτθ.  

    

  - Ζγκυρθ πιςτοποίθςθ CE     
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Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Βοόρειο Αιγαίο 

Ευρωπαΰκή Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

  

  - Τόςο ο προμθκευτισ όςο και ο καταςκευαςτισ 
πρζπει να ζχουν διαπίςτευςθ  ISO 9001 και ISO 
13485. 

    

 

 

Στοιχεία Ρροςφζροντοσ 
Επωνυμία: ………… 
Διεφκυνςθ: ………… 
Τθλζφωνο: ………… Θμερομθνία: ………… 
Fax: ………… 
E-mail: ………… 
 

13 ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΡΙΕΣΟΜΕΤΟ/ΟΞΥΜΕΤΟ, ΤΟΧΘΛΑΤΟ 
ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

  Να είναι τθσ πλζον ςφγχρονθσ τεχνολογίασ ςτερεάσ 
και ανκεκτικισ καταςκευισ κατάλλθλο για 
νοςοκομειακι χριςθ. 

    

  2.        Να λειτουργεί με ενςωματωμζνο τροφοδοτικό 
και υπό τάςθ δικτφου 220 V/50Hz κακϊσ και με 
ενςωματωμζνθ μπαταρία που κα προςφζρει 
αυτονομία 3 ωρϊν τουλάχιςτον. Θ αντικατάςταςισ 
τθσ κα πρζπει να γίνεται εφκολα ακόμθ και από μθ, 
εξειδικευμζνα άτομα. Να δοκοφν ςτοιχεία. 

    

  3.        Να διακζτει CE Mark και να υπόκειται ςτουσ 
διεκνείσ κανόνεσ αξιοπιςτίασ και ποιότθτασ, οι 
οποίοι και κα κατονομάηονται. Να κατατεκοφν τα 
ςχετικά πιςτοποιθτικά. 

    

  4.        Να είναι λειτουργικό, περιοριςμζνου όγκου 
και βάρουσ,  μικρότερο των 4 kg παρζχοντασ άνεςθ 
και ευκολία ςτθν χριςθ - λειτουργία. Να 
αναφερκοφν διαςτάςεισ και βάροσ. 

    

  5.   Να φζρεται ςε ςτατό του ιδίου οίκου 
καταςκευισ, με τροχοφσ μεγάλθσ διαμζτρου, καλισ 
ποιότθτασ και ευκόλωσ μετακινοφμενου, με 
κατάλλθλεσ κικεσ (καλακάκι) εναπόκεςθσ 
παρελκομζνων. Επικυμθτό να διακζτει ςφςτθμα 
πζδθςθσ.      

    

  6.        Οι ηθτοφμενεσ επιδόςεισ, αποδόςεισ και 
δυνατότθτεσ κα πρζπει απαραιτιτωσ 
ναπιςτοποιοφνται με ξενόγλωςςα φυλλάδια του 
καταςκευαςτικοφ οίκου  

    

  7.        Να διακζτει ζνδειξθ τθσ κατάςταςθσ του 
ςυςςωρευτι (χαμθλι ςτάκμθ) κακϊσ ζνδειξθ 
φόρτιςθσ. 

    

  8.        Να διακζτει οπτικοακουςτικι διάταξθ 
ςυναγερμοφ (ALARM), για όλα τα φαινόμενα και τισ 
παραμζτρουσ τουσ  

    

  9.Θ μζτρθςθ τθσ πίεςθσ να γίνεται με τθν κλαςικι 
μζκοδο, αξιόπιςτθ με περιχειρίδα  Να κατατεκεί 
πιςτοποιθτικό αξιοπιςτίασ για τθν μζτρθςθ τθσ 
πίεςθσ. 

    

  10.Δυνατότθτα χειροκίνθτθσ και αυτόματθσ 
εκκίνθςθσ τθσ μζτρθςθσ ςε προκακοριςμζνα χρονικά 
διαςτιματα. Να αναφερκοφν. 
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Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Βοόρειο Αιγαίο 

Ευρωπαΰκή Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

  

  11.Ταυτόχρονθ ψθφιακι απεικόνιςθ των τιμϊν 
ςυςτολικισ, διαςτολικισ και μζςθσ πίεςθσ, με 
ξεχωριςτά όρια ςυναγερμοφ για κάκε μία από αυτζσ. 

    

  12.Οι ψθφιακζσ ενδείξεισ να είναι μεγάλεσ και 
ευδιάκριτεσ τόςο από απόςταςθ, όςο και υπό 
οποιοςδιποτε ςυνκικεσ φωτιςμοφ.  

    

  13.Ρλιρθ ςειρά περιχειρίδων μζτρθςθσ Α.Ρ. ( 
ανθλίκων και ενθλίκων). 

    

  14.Ϊθφιακι απεικόνιςθ του καρδιακοφ ρυκμοφ. 
Εφροσ μζτρθςθσ από 40 – 200 bpm περίπου 

.   

  15.Μετριςεισ του κορεςμοφ αρτθριακοφ αίματοσ ςε 
οξυγόνο (SpO2). 

    

  16.Αναίμακτθ μζκοδοσ, με αιςκθτιρα δακτφλου.     

  17.Ϊθφιακι ζνδειξθ επί τοισ %  του κορεςμοφ 
οξυγόνου ςτο αίμα με μεγάλθ ακρίβεια που δεν κα 
πρζπει να ξεπερνά τισ ± 3 μονάδεσ. Εφροσ μζτρθςθσ 
30-99% 

.   

  18.Να διακζτει ζνδειξθ του εφρουσ παλμοφ ςε 
κυματομορφι ι ςτιλθ.  

    

  19.Να διακζτει μνιμθ αποκικευςθσ των τελευταίων 
μετριςεων.  

    

  20.Να ςυνοδεφεται από περιχειρίδα και αιςκθτιρα 
δακτφλου. 

    

  21.Να διακζτει κατάλλθλθ ζξοδο για ςφνδεςθ με 
Θ/Υ.  

    

  22. Θ δυνατότθτα αναβάκμιςθσ κα εκτιμθκεί.     

  23.Θ ςυςκευι κα πρζπει να παρουςιάηει προςταςία 
ζναντι υγραςίασ και υγρϊν γενικά. 

    

  24.Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να αξιολογθκοφν οι 
προςφορζσ, είναι θ φπαρξθ  φφλλου ςυμμόρφωςθσ, 
εισ το οποίο κα απαντάται με κάκε λεπτομζρεια, όχι 
μονολεκτικά, και με τθν ςειρά που αναφζρονται όλα 
τα αιτιματα των τεχνικϊν μασ προδιαγραφϊν.  

    

  25.  Να δοκεί πλιρθ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ δφο 
(2) ετϊν. 

    

  26.Μετά τθν εγκατάςταςθ και παραλαβι του 
μθχανιματοσ, κα πρζπει να εκπαιδευτοφν χειριςτζσ 
και τεχνικοί του Νοςοκομείου, τόςο ςτθν χριςθ, όςο 
και ςτθν ςυντιρθςθ. Να γίνει διλωςθ, για 
πρόγραμμα πλιρουσ εκπαίδευςθσ τεχνικϊν επί 
ποινι αποκλειςμοφ. 

    

  27.Mε τθν προςφορά να παραδοκοφν τα πάςθσ 
φφςεωσ εγχειρίδια χριςθσ, λειτουργίασ (ςτα 
Ελλθνικά) και τεχνικισ φροντίδασ, (service manual) 
πλιρθ, επί ποινι αποκλειςμοφ. 

    

  28.Θ κάλυψθ τθσ ςυςκευισ ςε εξαρτιματα 
ανταλλακτικά και αναλϊςιμα κα πρζπει να είναι 
τουλάχιςτον δεκαετισ, με αποδεδειγμζνθ εξ αρχισ 
παρακατακικθ.  

    

  29.H εταιρεία υποχρεοφται να προςκομίςει με τθν 
προςφορά τθσ, όλα τα πρωτότυπα ζντυπα τα οποία 
κα πιςτοποιοφν τα ηθτοφμενα χαρακτθριςτικά.  

    

  30.Να κατατεκεί υποχρεωτικά πιςτοποιθτικό ISO  και 
αποδεικτικά ςτοιχεία παροχισ Service για τα 
προςφερόμενα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Να 
διακζτει CE Mark 
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Στοιχεία Ρροςφζροντοσ 
Επωνυμία: ………… 
Διεφκυνςθ: ………… 
Τθλζφωνο: ………… Θμερομθνία: ………… 
Fax: ………… 
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14 ΘΛΕΚΤΟΚΑΔΙΟΓΑΦΟΣ 3-ΚΑΝΑΛΟΣ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

  1. Να είναι πλιρθσ, καινοφργιοσ, αμεταχείριςτοσ, 
ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. 

    

  2. Να λειτουργεί με απευκείασ ςφνδεςθ ςτο δίκτυο 
220 V / 50 Hz κακϊσ και με χριςθ αποκλειςτικά των 
ενςωματωμζνων μπαταριϊν (όχι μζςω φορτιςτι). 
Να διακζτει αυτονομία λειτουργίασ με τθ μπαταρία 
τουλάχιςτον για δφο (2) ϊρεσ ι διακόςια (200) 
Θλεκτροκαρδιογραφιματα. 

    

  3. Να είναι τρικάναλθσ καταγραφισ. Να πλθρεί τα 
διεκνι standard IEC60601-2-51 για ψθφιακοφσ 
καρδιογράφουσ ( για αξιοπιςτία των ψθφιακϊν 
φιλτρων 

    

  4. Να διακζτει ςτον standard εξοπλιςμό πρόγραμμα 
διάγνωςθσ ενθλίκων και παίδων κακϊσ και 
πρόγραμμα μετριςεων καρδιολογικϊν 
παραμζτρων. 

    

  5. Να διακζτει οκόνθ LCD με υψθλι ανάλυςθ για 
τθν εμφάνιςθ τουλάχιςτον ζξι (6) απαγωγϊν 
ταυτόχρονα. 

    

  6. Να είναι μικροφ βάρουσ, με αδιάβροχο 
πλθκτρολόγιο. 

    

  7. Να κάνει καταγραφι αυτόματα (aυto) και 
χειροκίνθτα (manual). 

    

  8. Να ζχει τζςςερισ (4) τουλάχιςτον ταχφτθτεσ 
εκτφπωςθσ από τισ οποίεσ οι δφο κα είναι 25 και 50 
mm/s. 

    

  9. Να φζρει ενςωματωμζνο εκτυπωτι κερμικοφ 
τφπου με δυνατότθτα εκτφπωςθσ πλιρουσ 
θλεκτροκαρδιογραφιματοσ 12 απαγωγϊν ανά 3 ι 
περιςςότερεσ. Κατά τθν καταγραφι να 
εκτυπϊνονται παράμετροι του 
θλεκτροκαρδιογραφιματοσ όπωσ ευαιςκθςία, 
ταχφτθτα, φίλτρα κ.λ.π . 

    

  10. Να χρθςιμοποιεί καταγραφικό χαρτί (ρολό ι 
αναδιπλοφμενο Η-fold). Να δοκοφν διαςτάςεισ 
χαρτιοφ. 

    

  11. Να διακζτει τρεισ (3) τουλάχιςτον τιμζσ 
ευαιςκθςίασ, θ οποία να ρυκμίηεται είτε αυτόματα 
είτε χειροκίνθτα. 

    

  12. Να διακζτει φίλτρα αποκοπισ παραςίτων 
τροφοδοςίασ και φίλτρα προςταςίασ καταγραφισ 
από μυϊκζσ ςυςπάςεισ. 

    

  13. Να ζχει απόκριςθ ςυχνότθτασ από 0,05 – 150 Hz.     

  14. Να ζχει ςυχνότθτα δειγματολθψίασ τουλάχιςτον 
1000samples/s/ch. 

    

  15. Να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ 
ςτακεροποίθςθσ τθσ ιςοθλεκτρικισ γραμμισ. 

    

  16. Να διακζτει μνιμθ αποκικευςθσ 
θλεκτροκαρδιογραφθμάτων. 
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Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Βοόρειο Αιγαίο 

Ευρωπαΰκή Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

  

  17. Να ζχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ με Θ/Υ μζςω 
κατάλλθλθσ κφρασ και μεταφοράσ δεδομζνων. 

    

  18. Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για 
δφο (2) ζτθ και επάρκειασ ανταλλακτικϊν για δζκα 
(10) ζτθ. 

    

  19. Ζγκυρθ πιςτοποίθςθ CE     

  20. Τόςο ο προμθκευτισ όςο και ο καταςκευαςτισ 
πρζπει να ζχουν διαπίςτευςθISO 9001 και ISO 
13485. 

    

 
Στοιχεία Ρροςφζροντοσ 
Επωνυμία: ………… 
Διεφκυνςθ: ………… 
Τθλζφωνο: ………… Θμερομθνία: ………… 
Fax: ………… 
E-mail: ………… 

 

15 ΜΟΝΙΤΟ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΗΩΤΙΚΩΝ ΡΑΑΜΕΤΩΝ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

  1. Monitor καταγραφισ αναπνευςτικϊν και 
κυκλοφορικϊν παραμζτρων για ενιλικεσ, παιδιά 
και νεογνά. 

    

  2. Να είναι κατάλλθλο για Νοςοκομειακι χριςθ 
και να ζχει τθ δυνατότθτα ςυνεχοφσ 
παρακολοφκθςθσ  τόςο των αιμοδυναμικϊν όςο 
και των παραμζτρων αεριςμοφ ενθλίκων και 
παίδων. 

    

  3. Να ζχει δυνατότθτα ςυνεχοφσ παρακολοφκθςθσ 
και καταγραφισ αιμοδυναμικϊν παραμζτρων, 
αεριςμοφ, μονάδα ΘΚΓραφιματοσ, κορεςμοφ 
αιμοςφαιρίνθσ (SPO2), αναίμακτθσ και αιματθρϊν 
πιζςεων και καπνογραφίασ. 

    

  4. Να διακζτει ζγχρωμθ LCD, TFT οκόνθ, medical 
grade με τουλάχιςτον 10ϋϋ υψθλισ ευκρίνειασ με 
δυνατότθτα απεικόνιςθσ ζξι (6) κυματομορφϊν 
ταυτόχρονα. 

    

  5. Να λειτουργεί με τάςθ 220V/50Hz. Να διακζτει 
ενςωματωμζνθ μπαταρία διάρκειασ  τουλάχιςτον 
3 ωρϊν. 

    

  6. Το κάκε μόνιτορ να μπορεί να ςυνδεκεί  με 
κεντρικό ςτακμό. Να είναι δυνατι θ επικοινωνία 
μεταξφ των μόνιτορ (επικοινωνία bed to bed) 
μζςω ςφνδεςθσ ςε δίκτυο  Ethernet. 

    

  7. Να είναι μικροφ βάρουσ για τθν εφκολθ 
μεταφορά του.    

    

  8. Το ΘΚΓ να λαμβάνεται με τριπολικό, 
πενταπολικό ι εξαπολικό καλϊδιο, να προςφερκεί 
προσ επιλογι θ δυνατότθτα απεικόνιςθσ 
πολλαπλϊν απαγωγϊν  ζξι (6) τουλάχιςτον, να 
διακζτει πρόγραμμα ανάλυςθσ και αποκικευςθσ 
των βαςικϊν αρρυκμιϊν και πρόγραμμα ανάλυςθσ 
καταγραφισ του ST διαςτιματοσ ςε δφο (2) 
απαγωγζσ ταυτόχρονα. Να ζχει προςταςία από 
παράςιτα απινίδωςθσ και διακερμίασ. Να 
ρυκμίηεται θ ευαιςκθςία, κακϊσ και θ ταχφτθτα 
ίχνουσ ανάλογα με το υπό παρακολοφκθςθ 
φαινόμενο.  

    

ΑΔΑ: 7Ν7Ω469ΗΖΞ-3ΤΞ





 

Σελίδα 90  

 

 
 

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Βοόρειο Αιγαίο 

Ευρωπαΰκή Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

  

  9. Να υπάρχει δυνατότθτα μζτρθςθσ και 
καταγραφισ κερμοκραςίασ και αναπνοϊν. 

    

  10. Να απεικονίηεται θ καμπφλθ του περιφερικοφ 
παλμοφ και ο κορεςμόσ τθσ αιμοςφαιρίνθσ.  

    

  11. Να διακζτει alarms για όλεσ τισ παραμζτρουσ 
με ρυκμιηόμενα άνω και κάτω όρια. Τα όρια των 
ςυναγερμϊν να είναι προκακοριςμζνα από τον 
καταςκευαςτι, να ρυκμίηονται εφκολα από τον 
χειριςτι και να απεικονίηονται ςυνεχϊσ ςτθν 
οκόνθ. 

    

  12. Να διακζτει μνιμθ trend χρονικισ διάρκειασ 
τουλάχιςτον 24 ωρϊν. 

    

  13. Να είναι δυνατι θ απεικόνιςθ ςε μελλοντικό 
χρόνο, κακϊσ και θ αναβάκμιςι του, των 
δεδομζνων του monitor (τόςο οι αρικμθτικζσ όςο 
και οι κυματομορφζσ) ςε Θ.Υ.   

    

  14. Να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ 
διεκνείσ ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και 
να διακζτει ςιμανςθ CE. Να διατίκεται από 
αντιπρόςωπο που διακζτει πιςτοποιθτικό ISO 
9001:2008 και ISO 13485:2012 ςφμφωνα  με τθν 
Υ.Α. ΔΥ8δ/1348/04 και να είναι ενταγμζνθ ςε 
πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Θ.Θ.Ε 
βάςθ του Ρ.Δ. 117/2004. 

    

  15. Να διακζτει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για 
δφο (2) ζτθ και να αναφερκεί θ ετιςια 
κοςτολόγθςθ ςυμβολαίου πλιρουσ ςυντιρθςθσ 
ςυμπεριλαμβανομζνων των ανταλλακτικϊν, 
service Kits και εργαςίασ εκτόσ αναλωςίμων, 
κακϊσ και προλθπτικισ ςυντιρθςθσ 
ςυμπεριλαμβανομζνων των service Kits και 
εργαςίασ εκτόσ ανταλλακτικϊν και αναλωςίμων 
τθσ μονάδασ, μετά το πζρασ τθσ εγγφθςθσ.  

    

  16. Να βεβαιϊνεται εγγράφωσ από τον 
καταςκευαςτικό οίκο θ διάκεςθ ανταλλακτικϊν 
για μια δεκαετία.    

    

  17. Οι ςυμμετζχοντεσ να διακζτουν μόνιμα 
οργανωμζνο τμιμα τεχνικισ υποςτιριξθσ και 
service, κακϊσ και κατάλλθλο εκπαιδευμζνο 
προςωπικό, με πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ από 
τον καταςκευαςτικό οίκο για τθ ςυντιρθςθ των 
προςφερομζνων ειδϊν. 

    

  18. Να ςυνταχκεί πλιρεσ αναλυτικό φφλλο 
ςυμμόρφωςθσ για όλα τα ανωτζρω. 

    

  19. Το κάκε μόνιτορ να ςυνοδεφεται από όλα τα 
απαραίτθτα εξαρτιματα: 

    

           Καλϊδιο (τριπολικό, πενταπολικό ι 
εξαπολικό) ΘΚΓ

    

           Δφο περιχειρίδεσ (διαφορετικά μεγζκθ)      

           Αιςκθτιρα οξυμετρίασ δακτφλου 
πολλαπλϊν χριςεων

    

           Αιςκθτιρα κερμοκραςίασ 
ορκοφ/οιςοφάγου 

    

           Αυτονομία λειτουργίασ για τουλάχιςτον 4 
ϊρεσ (Μπαταρία φόρτιςθσ) 
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Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Βοόρειο Αιγαίο 

Ευρωπαΰκή Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Ταμείο  
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Στοιχεία Ρροςφζροντοσ 
Επωνυμία: ………… 
Διεφκυνςθ: ………… 
Τθλζφωνο: ………… Θμερομθνία: ………… 
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16 ΘΕΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΩΜΑΤΑ ΧΕΙΟΥΓΙΚΩΝ ΤΑΡΕΗΩΝ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Γενικά       

  1. Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, 
αμεταχείριςτο, καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τα 
διεκνι πρότυπα αςφαλείασ κερμαντικϊν 
ςυςκευϊν. (να αναφερκοφν αναλυτικά). 

    

  2. Θ ςυςκευι κατά τθν λειτουργία τθσ να μθν 
απαιτεί κανζνα απολφτωσ αναλϊςιμο. 

    

Μονάδα Ελζγχου       

  3. Μικροφ όγκου και βάρουσ με δυνατότθτα 
τοποκζτθςθσ ςε ςτατό ορρϊν. (Να δοκοφν 
ςτοιχεία). 

    

  4. Τάςθ λειτουργίασ 230/240V, με χαμθλι 
κατανάλωςθ ιςχφοσ. (Να αναφερκεί). 

    

  5. Δφο (2) εξόδουσ για ταυτόχρονθ κζρμανςθ 
κερμαντικϊν ςτρωμάτων.  

    

  6. Δυνατότθτα ανεξάρτθτθσ ρφκμιςθσ τθσ 
επικυμθτισ κερμοκραςίασ για κάκε κερμαντικό 
ςτρϊμα ξεχωριςτά μζςω διακοπτϊν αφισ για 
εφκολο κακαριςμό. 

    

  7. LCD οκόνθ για τθν ταυτόχρονθ απεικόνιςθ τθσ 
ρυκμιηόμενθσ και επιτυγχανόμενθσ από το 
ςφςτθμα κερμοκραςίασ κακϊσ και των ςχετικϊν 
ςυναγερμϊν και για τα δφο κερμαντικά ςτρϊματα 
ξεχωριςτά. 

    

  8. Οπτικοακουςτικά ςυςτιματα ςυναγερμοφ που 
περιλαμβάνουν τισ περιπτϊςεισ: 

    

    Δφο ανεξάρτθτα ςυςτιματα διακοπισ 
λειτουργίασ ςε περίπτωςθ υπερκζρμανςθσ 

    

    Μθ επίτευξθσ τθσ επικυμθτισ κερμοκραςίασ     

    Διακόπτθσ τροφοδοςίασ κ.τ.λ.     

Θερμαντικά 
Στρϊματα/Κουβζρτεσ 

      

  9. Να είναι ακτινοδιαπερατά και καταςκευαςμζνα 
από κερμαντικό ςτοιχείο μεγάλθσ ελαςτικότθτασ 
ϊςτε να μποροφν να διπλϊνονται για εφκολθ 
αποκικευςθ χωρίσ πρόβλθμα βλάβθσ και να 
φζρουν δυνατότθτα απολφμανςθσ. (να δοκοφν 
ςχετικά ςτοιχεία). 

    

  10. Το κερμαντικό ςτοιχείο να ελζγχεται μζςω τθσ 
μονάδοσ ελζγχου από τουλάχιςτον ζξι (6) 
αιςκθτιρεσ κερμοκραςίασ και να λειτουργεί με 
χαμθλι τάςθ τθσ τάξεωσ των 24V για μεγαλφτερθ 
αςφάλεια του αςκενοφσ.  

    

  11. Να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν τόςο κάτω 
από τον αςκενι ςαν κερμαντικό ςτρϊμα όςο και 
πάνω από αυτόν ςαν κερμαντικι κουβζρτα. 
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Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Βοόρειο Αιγαίο 

Ευρωπαΰκή Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

  

  12. Πταν χρθςιμοποιθκοφν  ωσ κερμαντικό 
ςτρϊμα να μποροφν να λειτουργοφν με 
ςυνδυαςμό ειδικϊν Gels για αποφυγι 
κατακλίςεων ςε μεγάλα χειρουργεία. (να δοκοφν 
αναλυτικά οικονομικά ςτοιχεία και οι ςχετικζσ 
διαςτάςεισ). 

    

  13. Να υπάρχει μεγάλθ ποικιλία κερμαντικϊν 
ςτρωμάτων/κουβερτϊν για κάκε θλικία και 
εφαρμογι τόςο για χριςθ ςτο χειρουργείο όςο 
και ςτθν ανάνθψθ. . (να δοκοφν αναλυτικά 
οικονομικά ςτοιχεία και οι ςχετικζσ διαςτάςεισ). 

    

  14. Για τθν χριςθ ςτο χειρουργείο να διακζτουν 
τζτοιο ςχεδιαςμό ϊςτε να καλφπτεται ο αςκενισ 
με τον λιγότερο δυνατό αρικμό κουβερτϊν. (να 
δοκοφν περεταίρω επεξθγιςεισ). 

    

  15. Κάκε κερμαντικό ςτρϊμα να ςυνοδεφεται από 
ειδικό κάλυμμα το οποίο να μπορεί να πλυκεί ζωσ 
και τουσ 95 

0
C και να απολυμανκεί. 

    

  16. Θ ςυςκευι κζρμανςθσ να ςυνοδεφεται από 
μία κουβζρτα διαςτάςεων 150x50 cm περίπου. 

    

Άλλεσ Απαιτιςεισ       

  17. Να παραδοκοφν με τθν προςφορά οδθγίεσ 
χριςεωσ ςτα Ελλθνικά. 

    

  18. Να δίνεται εγγφθςθ λειτουργίασ δφο ετϊν και 
επάρκεια ανταλλακτικϊν για δζκα (10) ζτθ 
τουλάχιςτον. 

    

  19. Ο προμθκευτισ να διακζτει πιςτοποιθτικό 
εκπαίδευςθσ από τον καταςκευαςτικό οίκο που 
αφορά τθν δυνατότθτα επιςκευισ των 
προςφερόμενων ςυςκευϊν. 

    

  20. Θ ςυςκευι να διακζτει πιςτοποιθτικό CE      

  21. Θ προμθκεφτρια εταιρεία να διακζτει  
πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008 και ISO 13485:2012 
με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν τεχνικι υποςτιριξθ, να 
πλθροί τθν Υ.Α. ΔΥ8δ/1348/04 και να είναι 
ενταγμζνθ ςε πρόγραμμα εναλλακτικισ 
διαχείριςθσ Α.Θ.Θ.Ε βάςθ του Ρ.Δ. 117/2004. 

    

 

Στοιχεία Ρροςφζροντοσ 
Επωνυμία: ………… 
Διεφκυνςθ: ………… 
Τθλζφωνο: ………… Θμερομθνία: ………… 
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17 ΣΥΣΚΕΥΘ ΘΕΜΑΝΣΘΣ ΥΓΩΝ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

  1. Θ ςυςκευι να είναι κατάλλθλθ για τθν 
κζρμανςθ υγρϊν τόςο για χαμθλζσ όςο και 
υψθλζσ ροζσ. Να κατατεκοφν οι ςχετικζσ 
καμπφλεσ. Βάρουσ <3 kg, τοποκζτθςθ ςε ςτατό  
ορρϊν, ςε ράγα και ράφι ςτιριξθσ. 

    

  2. Τρία ανεξάρτθτα ςυςτιματα ςυναγερμοφ ςε 
περίπτωςθ υπερκζρμανςθσ κακϊσ και ςε 
περίπτωςθ ανεπαρκοφσ κζρμανςθσ υγρϊν. 
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Ευρωπαΰκή Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

  

  3. Μετριςεισ τθσ κερμοκραςίασ τόςο ςτθν 
είςοδο όςο και ςτθν ζξοδο του κερμαντικοφ 
ςτοιχείου. 

    

  4. Δυνατότθτα παράλλθλθσ κζρμανςθσ δφο 
γραμμϊν ζγχυςθσ. 

    

  5. Ϊθφιακι LCD οκόνθ για τθν ζνδειξθ τόςο τθσ 
μετροφμενθσ όςο και τθσ προεπιλεγμζνθσ από 
τον/τθν χριςτθ κερμοκραςία. 

    

  6. φκμιςθ κερμοκραςίασ λειτουργίασ ζωσ 43 
0
C.  

    

  7. Διακόπτεσ αφισ.     

  8. Αναλϊςιμο χαμθλοφ κόςτουσ (να αναφερκεί 
το κόςτοσ). 

    

  9. Να μπορεί να λειτουργιςει και με απλζσ 
ςυςκευζσ ορρϊν μίασ χριςεωσ. οποιαςδιποτε 
καταςκευαςτικισ εταιρείασ με αςφάλεια. (να 
δοκοφν λεπτομζρειεσ). 

    

  10. Υποδοχι ςτιριξθσ τθσ γραμμισ ζγχυςθσ 
τόςο ςτο εμπρόςκιο όςο και ςτο οπίςκιο μζροσ 
τθσ ςυςκευισ. 

    

  11. Δυνατότθτα προςαρμογισ προςτατευτικοφ 
καλφμματοσ για τθν προςταςία του 
κερμαινόμενου μζςου από το εξωτερικό 
περιβάλλον. 

    

  12. Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ δφο ετϊν και 
επάρκεια ανταλλακτικϊν για δζκα ζτθ. 

    

  13. Θ ςυςκευι να διακζτει πιςτοποιθτικό CE      

  14. Θ προμθκεφτρια εταιρεία να διακζτει  
πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008 και ISO 
13485:2012 με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν τεχνικι 
υποςτιριξθ, να πλθροί τθν Υ.Α. ΔΥ8δ/1348/04 
και να είναι ενταγμζνθ ςε πρόγραμμα 
εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Θ.Θ.Ε βάςθ του Ρ.Δ. 
117/2004. 

    

 

 

Στοιχεία Ρροςφζροντοσ 
Επωνυμία: ………… 
Διεφκυνςθ: ………… 
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18 ΑΚΤΙΝΟΓΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑ ΨΘΦΙΑΚΟ, DR 
Ψθφιακό ακτινολογικό ςυγκρότθμα, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, κατάλλθλο για βαριά νοςοκομειακι χριςθ ςε περιβάλλον 
Τ.Ε.Ρ. Το ςυγκρότθμα κα περιλαμβάνει :1.Γεννιτρια πολυκορυφϊν, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, θ οποία να αναφερκεί 2.
 Μονάδα ακτίνων Χ με ακτινολογικι λυχνία Ακτινοδιαγνωςτικι τράπεηα 3. Πρκιο bucky με ψθφιακό ανιχνευτι 
4.Στακμό λιψθσ, αποκικευςθσ & επεξεργαςίασ ψθφιακϊν εικόνων 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

ΓΕΝΝΘΤΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ 

Τφποσ Γεννιτριασ Ρολυκορυφϊν, ςφγχρονθστεχνολογίασ, θ οποία να 
αναφερκείτεχνολογίασ, θ οποία να αναφερκεί 

    

Ιςχφσ kW >65kW     

Ανατομικά προγράμματα Να αναφερκοφν     
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Αυτόματθ ρφκμιςθσ εκκζςεωσ 
(AEC) 

ΝΑΙ     

Εφροσ τιμϊν υψθλισ τάςθσ, kVp 50-150kVp     

Μζγιςτθ τιμι mA 800mA     

Εφροσ mAs Να αναφερκεί     

Διαδοχικζσ λιψεισ & αυτόματθ 
ςυνζνωςθ εικόνων για 
επιμθκυμζνθ κάλυψθ 

Δεν απαιτείται     

ΜΟΝΑΔΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (ΑΝΑΤΘΣΘ ΟΟΦΘΣ) ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΘ     

ΛΥΧΝΙΑ     

Ανάρτθςθ Οροφισ Λυχνίασ 
Διαμικθσ κίνθςθ 

τουλάχιςτον 3,5 m     

Εγκάρςια κίνθςθ τουλάχιςτον 2 m     

Κακ' φψοσ κίνθςθ τουλάχιςτον 1,5 m     

Συγχρονιςμζνθ κίνθςθ με όρκιο 
bucky 

NAI (Να αναφερκεί)     

Κλίςθ λυχνίασ τουλάχιςτον ± 130°     

Ρεριςτροφι λυχνίασ τουλάχιςτον ± 150°     

Τφποσ λυχνίασ Ρεριςτρεφόμενθσ ανόδου, ταχφςτροφθ (αναφορά 
rpm) & διπλοεςτιακι 

    

Μζγεκοσ εςτιϊν, mm *Μικρι εςτία+ <0,6 mm & *Μεγάλθ εςτία+ < 1,3 mm     

Διαφράγματα βάκουσ με 
φωτεινι επικζντρωςθ 

ΝΑΙ (αυτόματα)     

Ιςχφσ μεγάλθσ εςτίασ, kW Να καλφπτει τθν ιςχφ τθσ γεννιτριασ     

Θερμοχωρθτικότθτα ανόδου 
λυχνίασ, 

τουλάχιςτον 600KHU     

kHU       

Θερμοχωρθτικότθτα 
περιβλιματοσ λυχνίασ, kHU 

τουλάχιςτον 1500KHU     

υκμόσ κερμοαπαγωγισ 
λυχνίασ, HU/min 

τουλάχιςτον 140KHU/sec     

υκμόσ κερμοαπαγωγισ 
περιβλιματοσ, HU/min 

Να αναφερκεί     

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ     

Διαςτάςεισ επιφάνειασ, cm τουλάχιςτον 200 x 75 cm     

Μζγιςτο βάροσ αςκενοφσ, kg ≧ 200kg (χωρίσ περιοριςμούσ ςτισ κινήςεισ)     

Κινιςεισ επιφάνειασ Διαμικθσ 
κίνθςθ, cm 

-     

Εγκάρςια κίνθςθ, cm -     

Κακ' φψοσ κίνθςθ, cm -     

Ροδοδιακόπτεσ ελζγχου -     

Ανιχνευτισ Τεχνολογία flat 
panel 

-     

Διάςταςθ (ενεργό πεδίο) -     

DQE @lp/mm -     

Μζγεκοσ pixel -     

Ϊθφιακι μιτρα & βάκοσ λιψθσ 
On line 

-     

Ροιοτικόσ ζλεγχοσ -     

ΟΘΙΟ BUCKY 
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Κακ' φψοσ κίνθςθ 
ςυγχρονιςμζνθ με ανάρτθςθ 
οροφισ 

ΝΑΙ     

Κλίςθ 90ο/- 15ο     

Εξάρτθμα τοποκζτθςθσ 
αςκενοφσ για διαδοχικζσ λιψεισ 

-     

Ανιχνευτισ Τεχνολογίασ flat 
panel 

ΝΑΙ (Να αναφερκεί λεπτομερϊσ)     

Διάςταςθ (ενεργό πεδίο) τουλάχιςτον 40 Ω 40 cm     

DQE @lp/mm >60% ςτα 0,05 lp/mm     

Μζγεκοσ pixel Να αναφερκεί ≤ 150 μm     

Ϊθφιακι μιτρα & βάκοσ λιψθσ > 2600 x 2600 με τουλάχιςτον 16 bit     

On line ποιοτικόσ ζλεγχοσ ΝΑΙ     

ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΘΨΘΣ, ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘΣ & ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 

Monitor απεικόνιςθσ ψθφιακϊν 
ακτινογραφιϊν 

ΝΑΙ (υψθλισ ευκρίνειασ), >17"     

Υπολογιςτικό Σφςτθμα για 
επεξεργαςία και αποκικευςθ 
ψθφιακϊν ακτινογραφιϊν 

ΝΑΙ (Να περιγραφεί λεπτομερϊσ)     

Λογιςμικό επεξεργαςίασ & 
μετριςεων 

ΝΑΙ (Να περιγραφεί λεπτομερϊσ)     

Σκλθρόσ δίςκοσ για αποκικευςθ 
εικόνων 

τουλάχιςτον 8000 εικόνεσ μζγιςτθ ανάλυςθ     

Σφςτθμα εγγραφισ ψθφιακϊν 
ακτινογραφιϊν ςε μαγνθτικά 
μζςα αποκικευςθσ 

ΝΑΙ (CD ι DVD)     

Δυνατότθτα επικοινωνίασ με 
εκτυπωτι films 

ΝΑΙ     

Δυνατότθτα επικοινωνίασ με 
PACS/RIS 

ΝΑΙ     

DICOM 3.0 ΝΑΙ (όλεσ οι υπθρεςίεσ)     

 Για λόγουσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πρζπει να 
κατατεκοφν τα εξισ: 
α. Ριςτοποιθτικό EN ISO 9001 : 2008 ι EN ISO 
13485 : 2003 με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν διακίνθςθ 
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων (μεταφραςμζνα ςτα 
ελλθνικά και νομίμωσ επικυρωμζνα) 
β. Ριςτοποιθτικό EN ISO 13485 : 2003 για τθν 
τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων 
(μεταφραςμζνα ςτα ελλθνικά και νομίμωσ 
επικυρωμζνα) 
γ. Ριςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE για τον 
προςφερόμενο εξοπλιςμό 
Στθν προςφορά κα πρζπει να αναφζρεται επ’ 
ακριβϊσ το κόςτοσ τθσ ετιςιασ προλθπτικισ 
ςυντιρθςθσ μετά το πζρασ τθσ διετίασ μαηί με τα 
ανταλλακτικά. Το ετιςιο κόςτοσ που κα αναφερκεί 
δεςμεφει τον ανάδοχο ςε μελλοντικι ςφναψθ 
ςυμβάςεων 
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Στοιχεία Ρροςφζροντοσ 
Επωνυμία: ………… 
Διεφκυνςθ: ………… 
Τθλζφωνο: ………… Θμερομθνία: ………… 
Fax: ………… 
E-mail: ………… 
 

19 ΥΡΕΘΧΟΤΟΜΟΓΑΦΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ/ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΣ 
ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Το ςφςτθμα να είναι πλιρεσ, καινοφργιο, ςφγχρονθσ οπωςδιποτε τεχνολογίασ και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτιματα 
που απαιτοφνται για τθ διενζργεια πλιρουσ εξζταςθσ. Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που κα αναφερκοφν ςτθν τεχνικι 
περιγραφι και ςτο φφλλο ςυμμόρφωςθσ απαραίτθτα κα τεκμθριϊνονται με αντίςτοιχα prospectus, βεβαιϊςεισ, κλπ. 
ϊςτε να αξιολογθκοφν. 

Α.  ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 

  1.       Να διακζτει και να λειτουργεί με 
τεχνικζσ απεικόνιςθσ: B-mode, M-mode, 
παλμικοφ Doppler (PW) ζγχρωμου Doppler 
(CFM), Power Doppler. 

    

  2.       Να προςφερκοφν προσ επιλογι και να 
λειτουργεί με τεχνικζσ απεικόνιςθσ: Multi-Slice 
Imaging, Real time 4D, Auto OB measurement, 
Auto NT measurement, Ελαςτογραφία, TDI, 
Continuous Wave Doppler. 

    

  3.       Να ζχει δυνατότθτα ταυτόχρονθσ 
απεικόνιςθσ ςυνδυαςμοφ εικόνασ B-mode, 
παλμικοφ Doppler, και ζγχρωμου Doppler (real 
time triplex), ςε όλεσ τισ ςαρϊςεισ και όλεσ τισ 
θχοβόλεσ κεφαλζσ ϊςτε να επιτυγχάνεται 
εφκολθ διόρκωςθ τθσ τοποκζτθςθσ τθσ 
κεφαλισ από τον γιατρό κατά τθν διάρκεια τθσ 
εξζταςθσ , κυρίωσ αγγείων που επθρεάηονται 
από τθν κίνθςθ του αςκενοφσ. 

    

  4.       Να διακζτει ςτθ βαςικι μονάδα 
ενςωματωμζνθ τεχνικι απεικόνιςθσ τθσ 
προερχόμενθσ από τουσ ιςτοφσ 2

θσ
 αρμονικισ 

ςυχνότθτασ (Harmonic Imaging) θ οποία να 
λειτουργεί με όλεσ τισ θχοβόλεσ κεφαλζσ του 
ςυςτιματοσ για τισ οποίεσ είναι απαραίτθτθ θ 
χριςθ τθσ τεχνικισ. 

    

  5.       Να διακζτει τθν πλζον ςφγχρονθ 
υπερθχογραφικι τεχνολογία δθμιουργίασ 
εικόνασ Compound Imaging για τθν επίτευξθ 
υψθλισ ανάλυςθσ αντίκεςθσ και βζλτιςτθσ 
διαφοροδιάγνωςθσ ιςτϊν και διαυγι όρια των 
εςωτερικϊν οργάνων και ιςτικϊν δομϊν μζςω 
πολλαπλϊν δεςμϊν ςάρωςθσ. Επίςθσ να 
διακζτει και τθν τεχνολογία Frequency 
Compound Imaging με εναλλαγζσ ςτθν 
ςυχνότθτα ςάρωςθσ για καλφτερα 
αποτελζςματα. 

    

  6.       Να διακζτει ςτθ βαςικι μονάδα τθν 
πλζον ςφγχρονθ υπερθχογραφικι τεχνολογία 
κατάλλθλθ για επεξεργαςία τθσ εικόνασ ςε 
επίπεδο pixel με ςκοπό τθ κεαματικι μείωςθ 
του κορφβου και παράλλθλθ βελτίωςθ τθσ 
ευκρίνειασ κακϊσ και τθσ υφισ των ιςτικϊν 
δομϊν για αφξθςθ τθσ διακριτικισ ικανότθτασ. 
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  7.       Επίςθσ να προςφερκεί προσ επιλογι 
τεχνικι τριςδιάςτατθσ (3D) απεικόνιςθσ τόςο 
για απεικόνιςθ οργάνων θ οποία να λειτουργεί 
με τισ ίδιεσ κεφαλζσ που ηθτοφνται τθσ 
δυςδιάςτατθσ απεικόνιςθσ για λεπτομερι 
μελζτθ του προςτάτθ και των νεφρϊν. 

    

  8.       Να λειτουργεί αποκλειςτικά με 
θλεκτρονικισ ςάρωςθσ θχοβόλεσ κεφαλζσ, 
Phased Array Sector, Convex, Linear και 
ενδοκοιλοτικζσ ςε ονομαςτικζσ ςυχνότθτεσ 
από 2.0 MHz μζχρι 16.0 MHz τουλάχιςτον. 

    

  9.       Για τθν πλιρθ και άριςτθ εκτζλεςθ όλων 
των εξετάςεων απαραίτθτα να προςφερκοφν 
προσ επιλογι οι θχοβόλεσ κεφαλζσ που να 
καλφπτουν όλεσ τισ απαιτοφμενεσ εφαρμογζσ, 
πζραν αυτϊν που ηθτοφνται ςτθ βαςικι 
ςφνκεςθ. 

    

  10.   Να διακζτει  ςφγχρονο ψθφιακό 
διαμορφωτι δζςμθσ επεξεργαςίασ 200.000 
ζωσ 2.000.000 κανάλια  επεξεργαςίασ 
τουλάχιςτον. 

    

  11.   Να απεικονίηει ςε βάκοσ ςάρωςθσ ςε όλεσ 
τισ ηθτοφμενεσ τεχνικζσ απεικόνιςθσ 35cm 
τουλάχιςτον, ςε αναλογία με τισ εκάςτοτε 
θχοβόλεσ κεφαλζσ και τισ αντίςτοιχεσ 
ςυχνότθτεσ λειτουργίασ.  

    

  12.   Να διακζτει μεγάλθ ψθφιακι μεγζκυνςθ 
ςε πραγματικό χρόνο (Real time) 
οποιουδιποτε τμιματοσ τθσ οκόνθσ, με 
δυνατότθτα μετακίνθςθσ τθσ περιοχισ 
ενδιαφζροντοσ. Να διακζτει και λειτουργία 
zoom πλιρουσ οκόνθσ με μεγζκυνςθ τθσ 
υπερθχογραφικισ εικόνασ μόνο, ςε όλθ τθν 
οκόνθ. 

    

  13.   Να διακζτει μεγάλθσ λεπτομζρειασ 
τεχνικι (B-mode) με δυνατότθτα απεικόνιςθσ 
ςε υψθλό δυναμικό εφροσ (Dynamic range) 
άνω των 200db, για εφκολθ ανίχνευςθ 
ιδιαίτερα μικρϊν και δυςδιάκριτων 
αλλοιϊςεων ςτον παρεγχυματικό ιςτό όπωσ 
ιςοθχογενϊν όηων, ιςτϊν με τθν ίδια υφι κλπ. 
Θ δυνατότθτα υψθλότερου δυναμικοφ εφρουσ 
κα εκτιμθκεί κετικά. 

    

  14.   Να διακζτει δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ 
ταχφτθτασ διάδοςθσ ιχου, ςφμφωνα με τον 
τφπο τθσ εξεταηόμενθσ περιοχισ (Εφόςον 
διακζτει κα εκτιμθκεί κετικά). 

    

  15.   Να διακζτει ενςωματωμζνθ 
κινθματογραφικι μνιμθ ςειράσ αςπρόμαυρων 
και ζγχρωμων εικόνων κακϊσ και μνιμθ 
κυματομορφϊν M-mode και Doppler. 

    

  16.   Να ζχει ανανζωςθ τθσ εικόνασ, με 
δυνατότθτα τουλάχιςτον 1.000 ζωσ 1.500 
εικόνεσ / δευτερόλεπτο.  
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  17.   Να διακζτει ςφγχρονα εκτεταμζνα πακζτα 
μετριςεων και υπολογιςμϊν (advanced 
packages) για όλα  τα είδθ απεικόνιςθσ ςτισ 
κλινικζσ εφαρμογζσ τθσ ουρολογίασ, αλλά και 
άλλων ειδικοτιτων όπωσ αγγειολογίασ, 
γυναικολογίασ, μαιευτικισ, καρδιολογίασ 
πλιρθ πακζτο (2D, M-mode, PW/CW Doppler, 
Tissue Doppler) τα οποία απαραίτθτα πρζπει 
να περιλαμβάνονται ςτθ βαςικι μονάδα. 

    

  18.   Να διακζτει ςφςτθμα πολλαπλϊν 
μετριςεων αποτελοφμενο από πολλαπλά 
ηεφγθ ςθμείων (calipers), τα οποία 
ςυνεργαηόμενα με τθν μεγαλφτερθ δυνατι 
μεγζκυνςθ να παρζχουν ακρίβεια ςτισ 
μετριςεισ. 

    

  19.   Να ζχει τρείσ (3) ενςωματωμζνεσ ενεργζσ 
κφρεσ, για ταυτόχρονθ ςφνδεςθ θλεκτρονικϊν 
θχοβόλων κεφαλϊν απεικόνιςθσ (B-mode/PW-
CW/CFM) με δυνατότθτα επιλογισ τουσ από το 
χειριςτιριο. 

    

  20.   Να δζχεται θχοβόλεσ κεφαλζσ τφπου 4D 
2.5 me 7 MHz, (real time τριςδιάςτατθσ 
απεικόνιςθσ). 

    

  21.   Να διακζτει ενςωματωμζνθ 
μετακινοφμενθ ζγχρωμθ οκόνθ υψθλισ 
διακριτικισ ικανότθτασ διαγωνίου 21,5ϋϋ , 
κακϊσ και οκόνθ αφισ άμεςθσ πρόςβαςθσ 
λειτουργιϊν και ελζγχου διαγωνίου 
τουλάχιςτον 12ϋϋ που περιλαμβάνει και 
αλφαρικμθτικό πλθκτρολόγιο. 

    

  22.   Να διακζτει ψθφιακά Wall Filters μεγάλου 
εφρουσ ςυχνοτιτων για αποκοπι των 
χρωματικϊν παραςίτων που οφείλονται ςτθν 
κίνθςθ των ιςτϊν (π.χ. αναπνοι αςκενοφσ, 
ταχυπαλμίεσ, κλπ.) και ευκρινι απεικόνιςθ των 
αιματικϊν ροϊν κοντά ςτα τοιχϊματα του 
αγγείου. 

    

  23.   Το ζγχρωμο Doppler να κωδικοποιεί τθν 
ροι του αίματοσ με αποχρϊςεισ ςε διαφόρουσ 
χρωματικοφσ χάρτεσ επιλογισ του χειριςτι 
(π.χ. μπλε και κόκκινου χρϊματοσ). 

    

  24.   Να ζχει δυνατότθτα ςυςτιματοσ 
εμφάνιςθσ και των πλζον χαμθλϊν ροϊν 
ανεξαρτιτου γωνίασ προπτϊςεων (Power 
Doppler). 

    

  25.   Να διακζτει ενςωματωμζνο ςφςτθμα 
ψθφιακισ αποκικευςθσ και αρχειοκζτθςθσ 
μεγάλου αρικμοφ αςπρόμαυρων και ζγχρωμων 
κλινικϊν εικόνων αςκενοφσ και εικόνων για 
τιρθςθ αρχείου εξετάςεων. 

    

  26.   Θ αποκικευςθ των αςπρόμαυρων και 
ζγχρωμων εικόνων να γίνεται απαραίτθτα 
μζςω ενςωματωμζνου ςτθ βαςικι μονάδα 
ςκλθροφ δίςκου (hard disk) χωρθτικότθτασ 
τουλάχιςτον 300Gb. Επιπλζον, να διακζτει 
εξόδουσ USB 3.0 γενιάσ, τουλάχιςτον τζςςερισ 
(4) για επικοινωνία με εξωτερικά μζςα 
αποκικευςθσ ι και ςυςκευζσ. 

    

  27.   Να προςφερκεί προσ επιλογι δυνατότθτα 
επικοινωνίασ μζςω πρωτόκολλου DICOM 3.0. 
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Β. ΣΥΝΘΕΣΘ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ 

  Να προςφζρεται ςε ενιαία τιμι προςφοράσ ο 
ηθτοφμενοσ υπερθχοτομογραφοσ  με τθν 
ακόλουκθ ςφνκεςθ: 

    

  1.       Θχοβόλο κεφαλι Convex, ευρζωσ 
φάςματοσ ςυχνοτιτων (2-5MHz), κατάλλθλθ 
για εξετάςεισ άνω κάτω κοιλίασ, μαιευτικισ, 
γυναικολογίασ. 

    

  2.       Θχοβόλο κεφαλι ενδοκοιλοτικι για 
γυναικολογικζσ και μαιευτικζσ εξετάςεισ. 

    

         Γ. ΑΛΛΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ  

  1. Να παραδοκοφν με τθν προςφορά οδθγίεσ 
χριςεωσ ςτα Ελλθνικά. 

    

  2. Να δίνεται εγγφθςθ λειτουργίασ δφο ετϊν 
και επάρκεια ανταλλακτικϊν για δζκα (10) ζτθ 
τουλάχιςτον. 

    

  3. Ο προμθκευτισ να διακζτει πιςτοποιθτικό 
εκπαίδευςθσ από τον καταςκευαςτικό οίκο 
που αφορά τθν δυνατότθτα επιςκευισ των 
προςφερόμενων ςυςκευϊν. 

    

  4. Θ ςυςκευι να διακζτει πιςτοποιθτικό CE      

  5. Θ προμθκεφτρια εταιρεία να διακζτει  
πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008 και ISO 
13485:2012 με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν τεχνικι 
υποςτιριξθ, να πλθροί τθν Υ.Α. ΔΥ8δ/1348/04 
και να είναι ενταγμζνθ ςε πρόγραμμα 
εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Θ.Θ.Ε βάςθ του 
Ρ.Δ. 117/2004. 

    

 

 

Στοιχεία Ρροςφζροντοσ 
Επωνυμία: ………… 
Διεφκυνςθ: ………… 
Τθλζφωνο: ………… Θμερομθνία: ………… 
Fax: ………… 
E-mail: ………… 

 

20 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΘ ΡΟΛΥΘΟΝΑ (BOOM) 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

  1.Το μπουμ να είναι ειδικό για γυναικολογικι – 
μαιευτικι χριςθ. 

    

  2.Θ βάςθ του και θ κολόνα να είναι μεταλλικι 
βαμμζνθ με θλεκτροςτατικι βαφι για 
ανκεκτικότθτα ςε απολυμαντικά υγρά, ενϊ ο 
ςκελετόσ του κακίςματοσ και τθσ πλάτθσ να είναι 
καταςκευαςμζνοσ από ανοξείδωτο χάλυβα.  

    

  3.H επιφάνεια του να είναι διαςτάςεων 130 x 55 
cm, τουλάχιςτον, αποτελοφμενθ από 3 τμιματα: 
κεφαλισ, πλάτθσ, λεκάνθσ.  

    

  4.Να ζχει τθν δυνατότθτα να δζχεται επζκταςθ 
ςτο κάτω μζροσ των ποδιϊν ϊςτε να 
μετατρζπεται το μπουμ ςε κρεβάτι με ολικό 
μικοσ 190 εκατ. τουλάχιςτον 

    

  5.Να δζχεται βάροσ 200 κιλά. (αςφαλζσ φορτίο 
λειτουργίασ)  
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  6.Θ επιφάνεια να είναι καταςκευαςμζνθ από 
ειδικό αφρϊδεσ υλικό πάχουσ 50 χιλ. 
τουλάχιςτον, επενδυμζνθ από ειδικι τεχνθτι 
δερματίνθ, ιδιαίτερα ανκεκτικι ςτον κακαριςμό 
και τθν απολφμανςθ.  

    

  7.Να διακζτει θλεκτρικά ρυκμιηόμενεσ ,με 
τθλεχειριςτιριο, τισ ακόλουκεσ κζςεισ  

    

  7.1Φψοσ όλου του μπουμ από 55-90 εκατ., για 
τθν εφκολθ τοποκζτθςθ πρόςβαςθ τθσ γυναίκασ 
ιδίωσ ςε εκείνεσ με κινθτικά προβλιματα. 

    

  7.2 Τμιματοσ λεκάνθσ (κάκιςμα) από 0 ζωσ +20 ο 
μοίρεσ 

    

  7.3Τμιματοσ πλάτθσ από 0ο ζωσ +50
ο
 μοίρεσ.     

  7.4  Trendelburg 20ο     

  8 Να περιλαμβάνονται ςτθν βαςικι ςφνκεςθ τα 
κάτωκι:  

    

  8.1 Μθχανιςμόσ τοποκζτθςθσ χαρτοςζντονου 
ςτθν πλάτθ του μπουμ. 

    

  8.2 Ειδικό μαξιλαράκι για τον αυχζνα 
προςκαφαιροφμενο καταςκευαςμζνο από τα 
ίδια υλικά και χρϊμα με το μπουμ. 

    

  8.3Ρλαϊνζσ ράγεσ για τθν τοποκζτθςθ διαφόρων 
αξεςουάρ εκατζρωκεν του μπουμ. 

    

  8.4Ηεφγοσ ποδοςτθριγμάτων τφπου Goepel με 
δυνατότθτα ρφκμιςθσ α) τθσ γωνίασ κζςθσ ςε 
ςχζςθ με το μπουμ από τθν βάςθ ςτιριξθσ αυτϊν 
30ο μοιρϊν τουλάχιςτον β) ελεφκερθ ρφκμιςθ 
γωνιϊςεων ςτο ςθμείο επαφισ με το πόδι. 

    

  8.5Κάλυμμα ποδοςτθριγμάτων από ειδικι 
τεχνθτι δερματίνθ ιδίου χρϊματοσ με το boom 
για εφκολθ αντικατάςταςθ ςε περίπτωςθ 
φκοράσ. 

    

  8.6 Ηεφγοσ ειδικϊν καμπφλων χειρολαβϊν. Οι 
χειρολαβζσ να είναι επενδυμζνεσ από ειδικι 
τεχνθτι δερματίνθ ιδίου χρϊματοσ με το boom 
για εφκολθ αντικατάςταςθ ςε περίπτωςθ 
φκοράσ. 

    

  8.7Δίςκοσ ςυλλογισ υγρϊν τοποκετθμζνοσ κάτω 
από το κάκιςμα, από ανοξείδωτο χάλυβα με 
ειδικι οπι και λάςτιχο για τθν αποχζτευςθ των 
υγρϊν. 

    

  9 Να μπορεί να δεχτεί ςε ενςωματωμζνο ειδικό 
βραχίονα πάνω ςτθν κολόνα ςτιριξθσ του μπουμ 
δίςκο από ανοξείδωτο χάλυβα για τοποκζτθςθ 
αποςτειρωμζνων χειρουργικϊν εργαλείων. 

    

  10.Να μπορεί να φζρει ςτθν βάςθ του 
τουλάχιςτον 2 πρίηεσ ειδικζσ για ςφνδεςθ και 
τροφοδοςία άλλων ιατρικϊν ςυςκευϊν 
απαραίτθτων ςτον τοκετό, με ξεχωριςτι είςοδο 
για γείωςθ όπωσ επιβάλλεται ςτισ ιατρικζσ 
ςυςκευζσ.  

    

  Να πλθροί όλουσ τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ 
για Ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό τθσ Ευρωπαίκισ 
Ζνωςθσ  

    

  Να διακζτουν πιςτοποίθςθ CE     

  Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον δφο (2) 
ζτθ  

    

  Τόςο ο προμθκευτισ όςο και ο καταςκευαςτισ 
πρζπει να ζχουν διαπίςτευςθISO 9001 και ISO 
13485. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

 

 Ανοικτόσ Διεκνισ  Θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ με τίτλο  

«Δθμόςιοσ Διεκνισ Θλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια ιατροτεχνολογικοφ για το Γενικό 
Νοςοκομείο-Κζντρο Υγείασ Λιμνου ςτα πλαίςια τθσ πράξθσ με τίτλο «Επζκταςθ, αναβάκμιςθ των 
υποδομϊν δευτεροβάκμιασ φροντίδασ υγείασ» 
                           
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ 

Θμερομθνία: 

Επωνυμία: 

Διεφκυνςθ: 

Τθλ, fax,email: 

ΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΘΜΝΟΥ  

Ταχ. Δ/νςθ : ΘΦΑΙΣΤΟΥ 12 ΜΥΙΝΑ ΛΘΜΝΟΥ  Τ.Κ. 81400  

     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

Ρου αφορά ςτο Δθμόςιο Ανοικτό Διεκνι διαγωνιςμό με τίτλο «προμικεια ιατροτεχνολογικοφ για το 
Γενικό Νοςοκομείο-Κζντρο Υγείασ Λιμνου ςτα πλαίςια τθσ πράξθσ με τίτλο «Επζκταςθ, αναβάκμιςθ 

των υποδομϊν δευτεροβάκμιασ φροντίδασ υγείασ»» 
( ΚΩΔΙΚΟ ΟΡΣ 5010357) , Ρροχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 480.250,00 €ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α», 
Αρικμ. Διακιρυξθσ ………………………. 

Σφμφωνα με τθν παραπάνω διακιρυξι ςασ, ςχετικά με τθ διενζργεια Δθμόςιου Ανοικτοφ Διεκνοφσ 
Διαγωνιςμοφ με τίτλο «προμικεια ιατροτεχνολογικοφ για το Γενικό Νοςοκομείο-Κζντρο Υγείασ Λιμνου 
ςτα πλαίςια τθσ πράξθσ με τίτλο «Επζκταςθ, αναβάκμιςθ των υποδομϊν δευτεροβάκμιασ φροντίδασ 
υγείασ» 
 
( ΚΩΔΙΚΟ ΟΡΣ 5010357) , Ρροχπολογιςκείςασ   δαπάνθσ……………………………€ςυμπεριλαμβανομζνου του 
Φ.Ρ.Α»,   ςασ προςφζρουμε τα παρακάτω είδθ με τουσ κατωτζρω οικονομικοφσ όρουσ: 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  

α/α ΡΕΙΓΑΨΘ  ΤΕΜ.  ΑΞΙΑ ΡΟ 
ΨΡΑ 

ΨΡΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      
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10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

    

 

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

 

Κατά τα λοιπά να αναφερκοφν όςα αναγράφονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ και αφοροφν ςτον τρόπο 
ςφνταξθσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ.  

Επίςθσ ςτθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει  να κατατεκεί υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ 
όπου κα δθλϊνεται ποια είναι θ τιμι τθσ τελευταίασ καταχϊρθςθσ ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν τθσ ΕΡΥ τθν 
θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ αναφζροντασ τον ςχετικό κωδικό παρατθρθτθρίου. Στθν 
περίπτωςθ που το είδοσ δεν είναι καταχωρθμζνο ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν τθσ ΕΡΥ κα υποβλθκεί 
υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ ότι δεν υπάρχει το είδοσ καταχωρθμζνο ςτο παρατθρθτιριο 
τιμϊν τθ ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ, με ποινι απόρριψθσ. 

 

 

Ζ Γιοικήηρια ηων Γιαζσνδεόμενων Νοζοκομείων: Γενικό Νοζοκομείο 

Μσηιλήνης«ΒΟΣΤΑΝΔΗΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. Λήμνοσ.    

ΑΝΝΑ ΕΔΡΒΟΥ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ V 

 – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν  

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

ΕΚΔΟΤΘΣ…………….. 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΕΚΔΟΣΘΣ  

ΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΘΜΝΟΥ 

ΘΨΑΙΣΤΟΥ 12 ΜΥΙΝΑ ΛΘΜΝΟΥ  Τ.Κ. 81400  

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΜΑΣ ΥΡ’ ΑΙΘΜ………………………………………….ΓΙΑ ΕΥΫ…………………………………………….. 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και 
διηιςεωσ, υπζρ 

i. ,Σε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου : (ονοματεπϊνυμο, 
πατρϊνυμο)………………..(ΑΨΜ)……………(Δ/νςθ)………….- ι  

ii. ,Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου: (επωνυμία)………………….., (ΑΨΜ)…………..(Δ/νςθ)…………- 
ι  

iii. {Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων 

Α) (πλιρθ επωνυμία)………………….,(ΑΨΜ)…………………….., (Δ/νςθ)……………. 

Β) (πλιρθ επωνυμία)………………….,(ΑΨΜ)…………………….., (Δ/νςθ)……………. 

Γ) (πλιρθ επωνυμία)………………….,(ΑΨΜ)…………………….., (Δ/νςθ)……………. 

Ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ 
τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,- 

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ………………………………, για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ 
(ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ)……………………με αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο 
του ζργου)…………………………………ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε τον Ρροχπολογιςμό με διευκρίνιςθ εάν 
περιλαμβάνει ι όχι τον ΨΡΑ)……………………………………..ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ……………………………………..διακιρυξι 
ςασ. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό 
απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ του/τθσ (υπζρ ου θ εγγφθςθ). 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι 
μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςι ςασ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν………………………………. (Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα : ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι 
μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ). 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφθ διλωςι ςασ, ςτο οποίο επιςυνάπτεται 
θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ 
υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 
χαρτοςιμου. 

Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, 
ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο ζχει κακοριςτεί βάςει 
νόμου για τθν Τράπεηά μασ. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ 
παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

1 

       
(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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1Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΨΕΚ 
Βϋ740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΕΚΔΟΤΘΣ …………………………………… 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΕΚΔΟΣΘΣ………………… 

ΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΘΜΝΟΥ 

ΘΨΑΙΣΤΟΥ 12 ΜΥΙΝΑ ΛΘΜΝΟΥ  Τ.Κ. 81400  

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΜΑΣ ΥΡ’ ΑΙΘΜ………………………………………….ΓΙΑ ΕΥΫ…………………………………………….. 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ 

iv. ,Σε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου : (ονοματεπϊνυμο, 
πατρϊνυμο)………………..(ΑΨΜ)……………(Δ/νςθ)………….- ι  

v. ,Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου: (επωνυμία)………………….., 
(ΑΨΜ)…………..(Δ/νςθ)…………- ι  

vi. ,Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων 

Α) (πλιρθ επωνυμία)………………….,(ΑΨΜ)…………………….., (Δ/νςθ)……………. 

Β) (πλιρθ επωνυμία)………………….,(ΑΨΜ)…………………….., (Δ/νςθ)……………. 

Γ) (πλιρθ επωνυμία)………………….,(ΑΨΜ)…………………….., (Δ/νςθ)……………. 

Ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων 
μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,- 

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ………………………………, για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό  
………………………………………που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ  (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ)……………………με αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του 
ζργου)…………………………………ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε τον Ρροχπολογιςμό με διευκρίνιςθ εάν 
περιλαμβάνει ι όχι τον ΨΡΑ)……………………………………..ςφμφωνα με τθν υπ’ 
αρικμ……………………………………..διακιρυξι ςασ. 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ 
να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςι ςασ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςι ςασ.  

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν………………………………. (Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα : ο χρόνοσ ιςχφοσ 
πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ), ι 
Θ παροφςα είναι αορίςτου διάρκειασ και ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε 
ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηάσ μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι 
υποχρζωςθ.  

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφθ διλωςι ςασ, ςτο οποίο 
επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το 
ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο 
Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο 
το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. 

                            

                                                                        (Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 

ΑΔΑ: 7Ν7Ω469ΗΖΞ-3ΤΞ
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Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Βοόρειο Αιγαίο 

Ευρωπαΰκή Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

  

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ  

ΕΚΔΟΤΘΣ …………………………………… 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΕΚΔΟΣΘΣ………………… 

ΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΘΜΝΟΥ 

ΘΨΑΙΣΤΟΥ 12 ΜΥΙΝΑ ΛΘΜΝΟΥ  Τ.Κ. 81400  

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΜΑΣ ΥΡ’ ΑΙΘΜ………………………………………….ΓΙΑ ΕΥΫ…………………………………………….. 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ 

vii. ,Σε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου : (ονοματεπϊνυμο, 
πατρϊνυμο)………………..(ΑΨΜ)……………(Δ/νςθ)………….- ι  

viii. ,Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου: (επωνυμία)………………….., 
(ΑΨΜ)…………..(Δ/νςθ)…………- ι  

ix. ,Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων 

Α) (πλιρθ επωνυμία)………………….,(ΑΨΜ)…………………….., (Δ/νςθ)……………. 

Β) (πλιρθ επωνυμία)………………….,(ΑΨΜ)…………………….., (Δ/νςθ)……………. 

Γ) (πλιρθ επωνυμία)………………….,(ΑΨΜ)…………………….., (Δ/νςθ)……………. 

Ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων 
μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,- 

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ………………………………, (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με 
διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΨΡΑ), για τθν καλι λειτουργία του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ με 
αρικμό …………………….που αφορά …………………………………..ςυνολικισ αξίασ……………………………..ςφμφωνα με 
τθ με αρικμό …………………………διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ 
να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςι ςασ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςι ςασ.  

Θ παροφςα είναι διάρκειασ ……………………..και ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου 
λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε 
ςχετικι υποχρζωςθ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου.  

Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο 
Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ. ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το 
οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ.  

                                                                                                             (Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 7Ν7Ω469ΗΖΞ-3ΤΞ
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Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Βοόρειο Αιγαίο 

Ευρωπαΰκή Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

  

ΡΑΑΤΘΜΑ VI  – Σχζδιο Σφμβαςθσ  

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ      

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΘΜΝΟΥ 

ΘΨΑΙΣΤΟΥ 12 

ΜΥΙΝΑ ΛΘΜΝΟΥ 

Τ.Κ. 81400 

    

             ΣΥΜΒΑΣΘ ……………………. 

ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΘΜΝΟΥ 

ΚΑΙ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ ………………..  

Για τθν προμικεια ιατροτεχνολογικοφ για το Γενικό Νοςοκομείο-Κζντρο Υγείασ Λιμνου ςτα πλαίςια τθσ 

πράξθσ με τίτλο «Επζκταςθ, αναβάκμιςθ των υποδομϊν δευτεροβάκμιασ φροντίδασ υγείασ» 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΘΜΑΤΟΣ ………………………………….. 

Στθ Μφρινα Λιμνουςιμερα τθν ____________  του ζτουσ 201… οι πιο κάτω ςυμβαλλόμενοι: 

Αφενόσ 

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΘΜΝΟΥ που εδρεφει ςτθ Μφρινα Λιμνου 81400, με ΑΨΜ : 

997255081 και ΔΟΥ Μυτιλινθσ  και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από 

_______________________________ και θ/ο οποία/οσ ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ 

ωσ «θ Ανακζτουςα Αρχι» 

Και αφετζρου 

Θ εταιρεία με τθν επωνυμία  ____________________________ που εδρεφει ςτθν οδό 

______________________________  ζχει αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου __________ υπάγεται ςτθ ΔΟΥ 

______________ και εκπροςωπείται νόμιμα από ___________________________ τθσ εταιρείασ, και θ 

οποία ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «ο ανάδοχοσ/ προμθκευτισ». 

Λαμβάνοντασ υπόψθ: 

1. Τθν…………………………………………… Διακιρυξθ  

2.  Τθν με αρ. πρωτ. ________________ προςφορά του αναδόχου  

3. Τθν με  αρ. πρωτ. ________________ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν οποία κατακυρϊκθκε το 

αποτζλεςμα τθσ ………………………………Διακιρυξθσ 

4. Τθν με αρικμ.πρωτ…………………………………ζγκριςθ τθσ διακιρυξθσ από τθν ΕΥΔ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Βορείου 

ΑΔΑ: 7Ν7Ω469ΗΖΞ-3ΤΞ
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Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Βοόρειο Αιγαίο 

Ευρωπαΰκή Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

  

Αιγαίου  

Συμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα: 

ΑΘΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΡΑΟΥΣΑΣ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ προμικεια των ειδϊν τθσ διακιρυξθσ για τθν  
« Ρρομικεια ιατροτεχνολογικοφ για το Γενικό Νοςοκομείο-Κζντρο Υγείασ Λιμνου ςτα πλαίςια τθσ 

πράξθσ με τίτλο «Επζκταςθ, αναβάκμιςθ των υποδομϊν δευτεροβάκμιασ φροντίδασ υγείασ»  (Κωδικό 
ΟΡΣ 5010357)  
Από τθν ανανζωςθ του ι 

ατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ τα αναμενόμενα οφζλθ ςυνοψίηονται: 

- Στθν εν γζνει εξαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των δομϊν, 

- Στθν παροχι ποιοτικότερων υπθρεςιϊν υγείασ ςτο πλθκυςμό ευκφνθσ των δομϊν ΡΨΥ και ςτθν κατ' 
επζκταςθ βελτίωςθ τθσ υγείασ 

του πλθκυςμοφ, 

- Στθ διευκόλυνςθ του ζργου που επιτελεί το ιατρονοςθλευτικό προςωπικό 

Από τθν ψθφιοποίθςθ των ακτινολογικϊν εργαςτθρίων, τα αναμενόμενα οφζλθ αφοροφν ςε: 

- Ραροχι ποιοτικότερων υπθρεςιϊν υγείασ ςτον πλθκυςμό των νθςιϊν και τουσ επιςκζπτεσ αυτϊν κακϊσ 
ο νζοσ εξοπλιςμόσ διευκολφνει 

τθ λιψθ των ιατρικϊν αποφάςεων και πολλαπλαςιάηει τισ δυνατότθτεσ εγκυρότερθσ γνωμάτευςθσ, 

- Μείωςθ περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ, κακϊσ δε κα απαιτοφνται φιλμ για τθν εκτφπωςθ των 
ακτινογραφιϊν, 

- Ρροςταςία τθσ υγείασ του απαςχολοφμενου εργατικοφ δυναμικοφ, 

- Εξοικονόμθςθ οικονομικϊν πόρων. 

ΑΘΟ 2ο : ΙΕΑΧΘΣΘ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Το κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο ςτθρίηεται, εκτόσ κατάδθλων 

ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. Για κζματα που δεν ρυκμίηονται από τθ ςφμβαςθ ι ςε περίπτωςθ που 

ανακφψουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτισ, για τθν ερμθνεία τθσ λαμβάνονται υπόψθ κατά 

ςειρά θ διακιρυξθ, θ απόφαςθ κατακφρωςθσ και θ προςφορά του αναδόχου, τα οποία αποτελοφν 

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ και ενιαίο ςφνολο με αυτιν.  

ΑΘΟ 3. ΕΓΓΑΦΘ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

1.Θ ζγγραφθ επικοινωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου πραγματοποιείται 

ταχυδρομικά, e-mail,  τθλεομοιοτυπικά ι και ιδιοχείρωσ, ωσ ακολοφκωσ: 

ΑΔΑ: 7Ν7Ω469ΗΖΞ-3ΤΞ
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Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Βοόρειο Αιγαίο 

Ευρωπαΰκή Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

  

Για τθν Ανακζτουςα Αρχι:  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΛΘΜΝΟΥ – Μφρινα Λιμνου, Τ.Κ. 81400  

ΑΨΜ: 997255081  

Τθλ: 22543-50133, 22543-50129 

 fax: 22543-50160 

oikonomikognlimnou@gmail.com  

promithiongnlimnou@gmail.com   

Για τον Ανάδοχο:  

Επωνυμία: 

Ταχ. Δ/νςθ 

ΑΨΜ:  

Τθλ:  

Fax:  

email:  

 

2.Σε κάκε περίπτωςθ, ο αποςτολζασ λαμβάνει κάκε αναγκαίο μζτρο για να εξαςφαλίςει τθν παραλαβι 

του εγγράφου και τθν απόδειξι τθσ.  

3.Πποτε ςτθν παροφςα γίνεται λόγοσ για ειδοποίθςθ, κοινοποίθςθ, ςυμφωνία, ζγκριςθ, βεβαίωςθ, 

πιςτοποίθςθ, ι απόφαςθ, και εφόςον δεν προβλζπεται άλλωσ, θ εν λόγω ειδοποίθςθ, κοινοποίθςθ, 

ςυμφωνία, ζγκριςθ, πιςτοποίθςθ, βεβαίωςθ ι απόφαςθ κα είναι γραπτι.  

ΑΘΟ 4. ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ - ΤΙΜΘΜΑ – ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 

ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ 

Το Ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ.  

Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Ρράξθσ με τίτλο : Ρρομικεια ιατροτεχνολογικοφ για το 

Γενικό Νοςοκομείο-Κζντρο Υγείασ Λιμνου ςτα πλαίςια τθσ πράξθσ με τίτλο «Επζκταςθ, αναβάκμιςθ 

των υποδομϊν δευτεροβάκμιασ φροντίδασ υγείασ» ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 2β «Υποδομζσ 

υποςτιριξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ» του Ε.Ρ. «Βορείου Αιγαίο»  

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων. 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο τθσ Ρράξθσ : Ρρομικεια ιατροτεχνολογικοφ για το Γενικό 

Νοςοκομείο-Κζντρο Υγείασ Λιμνου ςτα πλαίςια τθσ πράξθσ με τίτλο «Επζκταςθ, αναβάκμιςθ των 

υποδομϊν δευτεροβάκμιασ φροντίδασ υγείασ» με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ1806/02-08-

2017 τθσ ΕΥΔ Ε.Ρ. ΡΕΙΨΕΕΙΑΣ ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  και ζχει λάβει κωδικό MIS 5010357.  

 Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ 

Ανάπτυξθσ ). 

 

ΤΙΜΘΜΑ – ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ  

Το τίμθμα για τθν προμικεια ανζρχεται ςτο ποςό των……………………προ ΨΡΑ, 

mailto:oikonomikognlimnou@gmail.com
mailto:promithiongnlimnou@gmail.com
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ιτοι:………………………ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ, που ορίηεται ςτθν κατακυρωτικι απόφαςθ και ο 

τρόποσ πλθρωμισ του αναδόχου ωσ εξισ: 

 Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι 

παραλαβι των υλικϊν  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 

κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 

ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

Ειδικότερα: 

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 44 του Ν. 4605/2019 

(Αϋ 52). 

β) Ωαρτόςθμο 3%  επί τθσ κράτθςθσ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του χαρτοςιμου. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 

Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

δ) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, τθσ αρχικισ, 

κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 

ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ (Ν. 

2283/94, ΨΕΚ 151/Α/94, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει). 

Στο ςυμβατικό τίμθμα περιλαμβάνονται θ αμοιβι του αναδόχου και όλεσ ανεξαιρζτωσ οι δαπάνεσ για τθν 

εκτζλεςθ τθσ παροφςασ χωρίσ καμία επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ζςτω και από επιγενόμενθ 

αιτία, ςυμπεριλαμβανομζνων ενδεικτικά των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν και πάςθσ φφςεωσ φορολογικϊν 

και άλλων επιβαρφνςεων υπζρ του Δθμοςίου ι οποιουδιποτε τρίτου, κακϊσ και του κόςτουσ φόρτωςθσ, 

μεταφοράσ, ελζγχου, ι και τθσ κζςθσ ςε λειτουργία, παραγωγισ εγχειριδίων, οδθγιϊν κλπ.  

ΑΘΟ 5. ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ – ΡΑΑΔΟΣΘ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ  

ΑΔΑ: 7Ν7Ω469ΗΖΞ-3ΤΞ
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Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα είδθ ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ ςε κατάςταςθ πλιρουσ 

λειτουργίασ μζςα ςε τρεισ (3)  μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ 

παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου 

παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα 

υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι 

άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των 

ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

 Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει 

ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ 

των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, 

τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 

ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 

θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 

προςκομίςτθκε. 

Το χρονοδιάγραμμα τθσ ςφμβαςθσ δφναται να παρατακεί μετά από αίτθμα του Αναδόχου, ςφμφωνθ 

γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και τθσ ΕΥΔ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου, χωρίσ αφξθςθ του 

τιμιματοσ. 

Ρεραιτζρω, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί, ςε κάκε περίπτωςθ, να μετατίκεται ςφμφωνα με το 

άρκρο 206 του Ν. 4412/2016, με προχπόκεςθ τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΕΥΔ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Βορείου 

Αιγαίου.  

ΑΘΟ 6. Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται 

ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 

του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα....τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν διαδικαςία 

παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να 

παραςτεί και ο ανάδοχοσ.  

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 

υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

ΡΟΣΩΙΝΘ – ΟΙΣΤΙΚΘ   ΡΑΑΛΑΒΘ  
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Θα πραγματοποιθκεί   παραλαβι των ειδϊν, θ οποία  κα γίνει από τθν προβλεπόμενθ Επιτροπι 

παραλαβισ του Γενικοφ Νοςοκομείου-Κ.Υ. Λιμνου. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει τα 

είδθ  καινοφργια και ςυνοδευόμενα από ότι άλλο απαιτείται από τθν παροφςα διακιρυξθ.  

Θ προςωρινι παραλαβι ςυνίςταται με ποςοτικι παραλαβι των προςφερόμενων ειδϊν ςε αντιπαραβολι 

και ςυμφωνία με τα προςκομιηόμενα δελτία αποςτολισ ι δελτία αποςτολισ – τιμολόγια από τισ 

επιμζρουσ επιτροπζσ που ζχουν οριςτεί για το ςκοπό αυτό, ςυντάςςεται δε πρωτόκολλο οριςτικισ  

παραλαβισ από τθν Επιτροπι παραλαβισ του Γενικοφ Νοςοκομείου-Κ.Υ. Λιμνου. 

Θ οριςτικι παραλαβι των ειδϊν κα γίνει από τθν παραπάνω Ε.Ρ. μετά από  τριάντα (30) εργάςιμων  

θμερϊν  από τθν προςκόμιςι τουσ. 

Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα 

ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ: Θ παραλαβι των ειδϊν  κα πραγματοποιθκεί μζςα ςε τρεισ (3)  

μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Μζςα ςε τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν παράδοςι τουσ, 

κα ολοκλθρωκεί θ οριςτικι παραλαβι  τουσ από τθν αρμόδια επιτροπι που κα ςυγκροτθκεί από τθ 

Διοίκθςθ του Γενικοφ Νοςοκομείου-Κ.Υ. Λιμνου.  

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 

επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 

ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 

ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 

που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 

αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 

να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 

απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 

τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 

χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 

προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 

πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων 

των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Τα 

πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 

υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα όςα προβλζπονται από το άρκρο 208 του Ν. 4412/2016.  
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ΑΘΟ 7 : ΚΥΩΣΕΙΣ – ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ  

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει 

από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, 

εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει 

αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 

προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.τθσ παροφςασ *θ παράγραφοσ 

αυτι ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ από τθν Α.Α. με βάςθ τουσ ειδικοφσ όρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

και παραπομπι ςτα αντίςτοιχα άρκρα τθσ διακιρυξθσ + 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 

αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 

ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 

προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 

ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 

ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ 

επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ *θ περίπτωςθ αυτι 

ςυμπλθρϊνεται εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 

αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ 

του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 

πρόςτιμο (άρκρο 207 του ν. 4412/2016) 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 

εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 

χωρίσ ΨΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 

παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
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αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 

αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 

ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 

φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 

καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν 

επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον 

κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται 

εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 

πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 

εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 

απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 

μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ πζραν του χρονικοφ περικωρίου των 

θμερϊν που ορίηονται ανωτζρω, για τθν παράδοςθ ανταλλακτικϊν ι τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 

επιςκευισ και ςυντιρθςθσ, ωσ ποινικι ριτρα, ποςό ίςο με εξιντα (60) ευρϊ, θμερθςίωσ.  

ΑΘΟ 8. ΕΓΓΥΘΣΘ – ΡΕΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΘΣΘΣ  

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παρζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον 

δφο (2) ετϊν. Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι 

λειτουργία του αντικειμζνου τθσ προμικειασ.  Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ 

να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε 

χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 

παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου 

ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ 

ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 

επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι 
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παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, 

ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ 

μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι 

μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το 

πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

Ο ανάδοχοσ αποδζχεται ότι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ δεν χρθςιμοποιεί μελζτεσ ι 

προϊόντα τρίτων χωρίσ νόμιμθ άδεια και επομζνωσ δεςμεφεται ότι είναι υπεφκυνοσ ζναντι τρίτων και τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ για τυχόν απαιτιςεισ πνευματικϊν δικαιωμάτων τρίτων, κακϊσ επίςθσ δεςμεφεται να 

αμφνεται και να υπεραςπίηεται τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά οποιαςδιποτε ζγερςθσ αξιϊςεων ι 

απαιτιςεων τρίτων, να καλφπτει αποκλειςτικά κάκε ςχετικι δαπάνθ (Δικαςτικι ι εξϊδικθ) κακϊσ επίςθσ 

και να αποκακιςτά κάκε ηθμία αυτϊν. 

Ο ανάδοχοσ αποδζχεται επίςθσ ότι ςε περίπτωςθ που δθμιουργθκεί οποιαδιποτε διζνεξθ ι διαφορά, από 

αυτζσ που περιγράφονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, θ οποία κατά τθν κρίςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

είναι δυνατόν να κζςει ςε κίνδυνο τθν ελεφκερθ και απρόςκοπτθ αξιοποίθςθ τθσ προμικειασ, 

υποχρεοφται αναντίρρθτα και το ταχφτερο δυνατόν να προβεί ςε ενζργειεσ εξαςφαλιςτικζσ των 

δικαιωμάτων και ςυμφερόντων του και ειδικότερα είτε να εξαςφαλίςει άμεςα τθν πλιρθ και 

αποδεδειγμζνθ απόλαυςθ όλων των δικαιωμάτων χριςθσ των παραδοτζων είτε να αντικακιςτά / 

τροποποιεί οριςμζνα ι όλα τα παραδοτζα με άλλα που δεν παραβιάηουν δικαιϊματα τρίτων. Θ τυχόν 

αποκατάςταςθ/ τροποποίθςθ κα γίνεται κατόπιν τθσ ςυναίνεςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Υπογραμμίηεται 

ότι κάκε τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ ςυντελείται με βάςθ τα οριηόμενα ςτο άρκρο 132 του Ν. 4412/2016 

και πριν υπογραφεί πρζπει να τφχει τθσ προζγκριςθσ τθσ ΕΥΔ Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου. Σε κάκε 

περίπτωςθ, τα υπό αντικατάςταςθ/ τροποποίθςθ παραδοτζα κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ τθσ προμικεια και να εξαςφαλίηουν τθν υλοποίθςι τθσ, όπωσ προδιαγράφθκε.  

ΑΘΟ 9. ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

Ο ανάδοχοσ προςκόμιςε κατά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ωσ εγγφθςθ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ , τθν 

υπ’ αρικμ……………………………………εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, θ οποία ζχει εκδοκεί ςφμφωνα με 

το άρκρο 72 του Ν. 4412/2016, τθσ 

Τράπεηασ……………………………………………..διάρκειασ…………………………………ποςοφ ίςου με το 5% τθσ ςυνολικισ 

ςυμβατικισ αξίασ τθσ προμικειασ προ ΨΡΑ, ιτοι………………………….€ 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 

αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 

ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 

Ραράρτθμα... τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
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των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 

ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 

παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 

παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 

εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

ΑΘΟ 10. ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

1. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των αγακϊν και κατά τθν επιςτροφι 

τθσ Εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ να κατακζςει Εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ  των ειδϊνπου 

ζχει προμθκεφςει- όπου απαιτείται-   θ οποία εκδίδεται ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν. 4412/2016, 

ποςοςτοφ 7%  επί τθσ αξίασ των ειδϊν  χωρίσ Ψ.Ρ.Α. 

2. Θ εγγυθτικι καλισ λειτουργίασ επιςτρζφεται μετά τθν παρζλευςθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ και τθν 

εκκακάριςθ του ςυνόλου των τυχόν απαιτιςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του Αναδόχου. 

3. Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου Εγγφθςθσ ςε περίπτωςθσ δυςλειτουργίασ του ςυνόλου ι μζρουσ των 

αγακϊν, θ οποία δεν ζχει αποκαταςτακεί από τον Ανάδοχο, καταπίπτει θ εγγυθτικι καλισ λειτουργίασ 

ι μζροσ αυτισ με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ 

παραλαβισ.  

ΑΘΟ 11. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ  

Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ , θ Επιτροπι και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα από τθν Ανακζτουςα 

πρόςωπα οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζναν, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που δικαιοφνται να 

γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που περιιλκαν ςε αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και με τθν ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ και αφοροφν τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα ι μεκόδουσ καταςκευισ ι λειτουργίασ του 

ζργου ι του αναδόχου. 

ΑΘΟ 12. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Ο ανάδοχοσ οφείλει να εκτελεί τισ απορρζουςεσ από τθ ςφμβαςθ υποχρεϊςεισ του με τθ δζουςα προςοχι 

και επιμζλεια και ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν, κακϊσ και τθ 

ςχετικι υποβλθκείςα προςφορά του.  

Τα παραδοτζα που προβλζπεται να παραςχεκοφν ςτο πλαίςιο τθσ ςφμβαςθσ πρζπει να ςυμφωνοφν από 

κάκε άποψθ με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα Σφμβαςθ, ςτθν προκιρυξθ και ςτα υπόλοιπα ςυμβατικά 

τεφχθ.  
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Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με 

τθν εκτζλεςθ του ζργου.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, εφόςον κλθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, να παρίςταται ςε οποιαδιποτε 

υπθρεςιακι ςυνεδρίαςθ αφορά ςτο Ζργο (τακτικι ζκτακτθ), προςκομίηοντασ και παρουςιάηοντασ όλα τα 

απαραίτθτα ςτοιχεία που κα του ηθτθκοφν.  

Ο ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ 

νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από το προςωπικό που κα αςχολθκεί ι κα 

παράςχει οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα ςφμβαςθ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε 

παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.  

Ο ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ που 

κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι του Ψορζα 

λειτουργίασ. 

Ο ανάδοχοσ ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διακιρυξθσ ι τθσ 

προςφοράσ του ζχει υποχρζωςθ να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε κετικι και αποκετικι 

ηθμία που προκάλεςε με αυτιν τθν παράβαςθ εξ’ οιαςδιποτε αιτίασ και αν προζρχεται, αλλά μζχρι το 

φψοσ του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε άλλθ 

αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για 

υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων.  

Ο Ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο για τθν καταςτροφι ι φκορά ι κλοπι του εξοπλιςμοφ μζχρι τθν οριςτικι 

ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ που ζχει οριςτεί για το ςκοπό αυτό.  

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, τα μζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ / 

Κοινοπραξία κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν 

εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Διακιρυξθ υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ 

τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνο ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε 

καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του 

ενόσ Μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ του 

ζργου. 

ΣΕ περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ, οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε 

λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα Μζλθ 
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ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ. 

Σε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ 

ενόσ εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον ανάδοχο, θ ςφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται και οι 

απορρζουςεσ από τθ ςφμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα εναπομείναντα μζλθ του Αναδόχου, μόνο 

εφόςον αυτά είναι ςε κζςθ να τισ εκπλθρϊςουν. Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων 

τθσ ςφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε 

αντίκετθ περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ, εξαγοράσ, μεταβίβαςθσ τθσ επιχείρθςθσ κλπ. κάποιου εκ των μελϊν 

που απαρτίηουν τον ανάδοχο, θ ςυνζχιςθ ι όχι τθσ ςφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία εξετάηει αν εξακολουκοφν να ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του διαδόχου 

μζλουσ οι προχποκζςεισ ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του Αναδόχου, όταν 

αυτόσ αποτελείται από μία εταιρεία, ι κζςθσ τθσ περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ 

ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από τθν θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ 

καταπίπτουν υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και θ Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ που προβλζπεται 

από τθ ςφμβαςθ.  

Ο Ανάδοχοσ κα εκτυπϊςει και κα επικολλιςει ςτθν πίςω ι πλάγια όψθ, ετικζτα με ενδεικτικι διάςταςθ 

3εκ. x 15εκ. Το περιεχόμενο τθσ ετικζτασ κα δοκεί ζγκαιρα ςτον Ανάδοχο από τθν Ανακζτουςα, ςε 

ψθφιακι μορφι και κα τοποκετθκεί ςτα είδθ που αυτό είναι εφικτό.  

ΑΘΟ 13. ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ 

1.Ωωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο Ανάδοχοσ δεν αποκαλφπτει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ ανακάλυψε κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 

προμικειασ, οφτε κοινοποιεί ςτοιχεία, ζγγραφα και πλθροφορίεσ των οποίων λαμβάνει γνϊςθ ςε ςχζςθ 

με τθ ςφμβαςθ, υποχρεοφται δε να μεριμνά ϊςτε το προςωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάκε 

ςυνεργαηόμενοσ με αυτόν να τθριςει τθν ωσ άνω υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον ανάδοχο 

τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει τθν αποκατάςταςθ τυχόν 

ηθμίασ τθσ και τθν παφςθ κοινοποίθςθσ των εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν και τθν παράλειψι τθσ ςτο 

μζλλον.  

2. Ο ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με τθ ςφμβαςθ χωρίσ τθν 

προθγοφμενθ γραπτι άδεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ 

αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και δεν δεςμεφει τθν Ανακζτουςα 

Αρχι με κανζνα τρόπο χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ. 

3. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ θ Ανακζτουςα Αρχι ι τα εξουςιοδοτθμζνα από αυτιν πρόςωπα 

οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζνα, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που δικαιοφνται να γνωρίηουν, 

πλθροφορίεσ που περιιλκαν ςε αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και με τθν ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθ 

και αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα ι μεκόδουσ καταςκευισ ι λειτουργίασ των υπό προμικεια 
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αςκενοφόρων. 

 

ΑΘΟ 14. ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΕΚΧΩΘΣΘ  

1.Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ τθν ζγγραφθ 

ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

2. Κατ’ εξαίρεςθ ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει χωρίσ ζγκριςθ τισ απαιτιςεισ του ζναντι τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν καταβολι ςυμβατικοφ τιμιματοσ με βάςθ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ςε 

Τράπεηα τθσ επιλογισ του που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα υπό τισ εξισ προχποκζςεισ: 

i. Ο εκδοχζασ πρζπει να γνωρίηει και να αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ αναδόχου και 

Ανακζτουςασ Αρχισ.  

ii. Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να αντιτάξει κατά του εκδοχζα όλεσ τισ ενςτάςεισ που ζχει κατά του 

εκχωρθτι και μετά τθν αναγγελία τθσ εκχϊρθςθσ. 

iii.Σε περίπτωςθ που για λόγουσ που άπτονται των ςυμβατικϊν ςχζςεων μεταξφ Αναδόχου και 

Ανακζτουςασ Αρχισ δεν προκφψει εν όλω ι εν μζρει υπζρ τθσ Τράπεηασ το εκχωροφμενο τίμθμα 

(ενδεικτικά αναφζρονται ζκπτωςθ αναδόχου, αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ, 

καταλογιςμόσ ρθτρϊν, ςυμβιβαςμόσ κλπ.) , θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι τθσ 

εκδοχζωσ Τράπεηασ.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει υπό του το άρκρο 95 του Ν. 2362/1995 κακϊσ και το άρκρο 145 του Ν. 

4270/2014 ωσ προσ τθ διαδικαςία αναγγελίασ εκχϊρθςθσ. 

3.Εάν ο ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ, θ τελευταία δικαιοφται, χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ για 

ακζτθςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

 

ΑΘΟ 15. ΚΙΝΔΥΝΟΣ  

1.Ο Ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο για κάκε ηθμία ι απϊλεια των αγακϊν, που κα παραδοκοφν ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι ςε εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ τουσ, 

υποχρεοφμενοσ ςε περίπτωςθ ηθμιάσ, φκοράσ, ι απϊλειασ ςε πλιρθ αποκατάςταςθ ι ακόμθ και 

αντικατάςταςι τουσ. Μετά τθν οριςτικι παραλαβι ο κίνδυνοσ μεταβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.  

2. Ο Ανάδοχοσ διατθρεί τθν κυριότθτα των αγακϊν τθσ προμικειασ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ 

παραλαβισ τουσ, οπότε θ κυριότθτα μεταβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ελεφκερθ από κάκε βάροσ και 

δικαίωμα τρίτου. 

3. Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι βλάβθ προςϊπων, πραγμάτων ι εγκαταςτάςεων τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων και για τθν αποκατάςταςθ κάκε τζτοιασ βλάβθσ ι 

ηθμίασ που είναι δυνατόν να προκλθκεί κατά ι επ’ ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ του ζργου από τον Ανάδοχο ι 

τουσ υπεργολάβουσ του εφόςον οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ αυτϊν ι ςε ελάττωμα του εξοπλιςμοφ. 
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ΑΘΟ 16. ΕΚΡΤΩΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Για τθν ζκπτωςθ του Αναδόχου, τθ διαδικαςία και τισ ςυνζπειεσ αυτισ περιλαμβανομζνου του 

αποκλειςμοφ του ζκπτωτου Αναδόχου από τουσ διαγωνιςμοφσ του δθμοςίου, εφαρμόηονται ανάλογα οι 

διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΘΟ 17. ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΘ 

1.Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποηθμιϊςει πλιρωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε απαίτθςθ τρίτων από 

τθν πραγματοποίθςθ τθσ προμικειασ, θ οποία απορρζει από τθ χριςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, 

αδειϊν, ςχεδίων, υποδειγμάτων και εργοςταςιακϊν ι εμπορικϊν ςθμάτων εκ μζρουσ του. 

2.Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποηθμιϊςει πλιρωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, για κάκε ηθμία που 

ενδεχομζνωσ προξενθκεί ςε αυτιν από υπαιτιότθτα του ίδιου ι των προςϊπων που ςυνεργάηονται με 

αυτόν για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ. 

3.Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνδράμει με δαπάνεσ του τθν Ανακζτουςα Αρχι, αναλαμβάνοντασ το 

κόςτοσ κάκε αντιδικίασ, εξϊδικθσ ι δικαςτικισ, με τρίτουσ, που ςυνδζεται με τθν εκ μζρουσ του αδυναμία 

ι πλθμμελι εκπλιρωςθ του ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.  

4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποηθμιϊςει πλιρωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε ηθμία, που κα 

υποςτεί από πλθμμελι εκπλιρωςθ ι μθ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του ςφμφωνα με τθν παροφςα. 

5. Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται κατά τθν κρίςθ τθσ να αςκιςει επιλεκτικά ι ςωρευτικά όλα τα 

δικαιϊματά τθσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα, κακϊσ και κάκε άλλο δικαίωμα που τθσ παρζχει ο 

νόμοσ. Θ άςκθςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ενόσ ι περιςςοτζρων από τα δικαιϊματα αυτά δεν αποκλείει 

τθν άςκθςθ και άλλου άλλων δικαιωμάτων τθσ.  

ΑΘΟ 18. ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ  

1.Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, ςτο 

μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ 

επικαλοφμενθ ανωτζρα βία αποδεικνφεται δεόντωσ και επαρκϊσ.  

2. Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που 

εμπίπτει ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα 

Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε 

που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.  

ΑΘΟ 19. ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, εφόςον δεν αλλοιϊνουν το φυςικό αντικείμενο 

(είδοσ , ποςότθτα, παραδοτζα) χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα 
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με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του 

αρμοδίου οργάνου , ιτοι τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων του 

Διαγωνιςμοφ. Κάκε τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ πριν υπογραφεί πρζπει να τφχει τθσ προζγκριςισ τθσ από 

Διοικθτικό Συμβοφλιο των διαςυνδεόμενων Νοςοκομείων: Γενικό Νοςοκομείο Μυτιλινθσ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» 

και Γενικό Νοςοκομείο – Κζντρο Υγείασ Λιμνου και τθσ ΕΥΔ ΕΡ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου 

ΑΘΟ 20. ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ 

Θ ςφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. Κάκε διαφορά που κα προκφψει μεταξφ των 

ςυμβαλλόμενων μερϊν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ι εξ’ αφορμισ αυτι κα 

επιλφεται από κακ’ φλθν αρμόδια Δικαςτιρια του Ρειραιά.  

Θ παροφςα ςφμβαςθ διαβάςτθκε, βεβαιϊκθκε και υπογράφθκε νόμιμα από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε 

τρία (3) πρωτότυπα. και ζνα θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Εκ των πρωτοτφπων δφο ζλαβε θ Ανακζτουςα 

Αρχι και ζνα ο Ανάδοχοσ.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΩΟ                                                   ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΘΜΝΟΥ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 

 
 
Α «ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΧΩΩΝ» 
Ο χϊροσ εγκατάςταςθσ του υπό προμικεια ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΑΦΟΥ είναι το ιςόγειο του παλαιοφ κτιρίου, ςτο 
Ακτινολογικό Τμιμα του Γενικοφ Νοςοκομείου-Κζντρου Υγείασ Λιμνου , ςτθν οδό Θφαίςτου 12, 81400 Μφρινα 
Λιμνου, Λζςβοσ, Ελλάδα.  
Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ςτο παρόν παράρτθμα επιςυνάπτει προσ χριςθ από τουσ διαγωνιηόμενουσ και για τουσ ςκοποφσ 
του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ακόλουκα ςχζδια των διατικζμενων χϊρων, με οριςμζνα ςτοιχεία εγκαταςτάςεων 
κλπ. κεωρθμζνα από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του φορζα.    
Τυχόν ελλείψεισ ι ανακρίβειεσ ςτα παρεχόμενα ςτθν ςυνζχεια ςτοιχεία δεν ςυνεπάγονται ουδεμία ευκφνθ για τθν 
Α.Α. κακόςον κεωρείται ότι οι διαγωνιηόμενοι ζλαβαν γνϊςθ των τοπικϊν ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ. Σε 
κάκε περίπτωςθ πάντωσ οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να επιςκεφκοφν τα κτίρια του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ςτθν Μφρινα 
για να αποκτιςουν πλιρθ εικόνα των χϊρων και των υφιςτάμενων υποδομϊν/παροχϊν για τθν εγκατάςταςθ του 
ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΑΦΟΥ. 
 
Τα ςχζδια και τεχνικά ςτοιχεία που περιζχονται ςτο παρόν παράρτθμα είναι τα ακόλουκα   
 
1.      ΣΧΕΔΙΟ 1 :  Πδευςθ εντόσ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για μεταφορά του καινοφργιου ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΑΦΟΥ 
μζχρι τον χϊρο εγκατάςταςθσ του, με δφο προτεινόμενεσ διαδρομζσ. 
 
2.    ΣΧΕΔΙΟ 2 :  Θλεκτρολογικά ςχζδια του χϊρου εγκατάςταςθσ του ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΑΦΟΥ (θλεκτρολογικι 
αποτφπωςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ)  
 
3.        ΣΧΕΔΙΟ 3  :  Κάτοψθ του χϊρου εγκατάςταςθσ του ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΑΦΟΥ 
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      1.  ΣΦΕΔΙΟ 1  : Όδεσζη ενηός ηοσ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για μεηαθορά ηοσ ΧΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ 

μέτρι ηον τώρο εγκαηάζηαζης ηοσ με δύο προηεινόμενες διαδρομές. 
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Ευρωπαΰκή Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης 
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Σελίδα 127  

 

 
 

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Βοόρειο Αιγαίο 

Ευρωπαΰκή Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

  

1.    ΣΦΕΔΙΟ 2 :  Ηλεκηρολογικά ζτέδια ηοσ τώροσ εγκαηάζηαζης ηοσ ΧΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ 

(ηλεκηρολογική αποηύπφζη σθιζηάμενης καηάζηαζης ηλεκηρικού πίνακα 
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Σελίδα 128  

 

 
 

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Βοόρειο Αιγαίο 

Ευρωπαΰκή Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

  

1.   ΣΦΕΔΙΟ 3  :  Κάηουη ηοσ τώροσ εγκαηάζηαζης ηοσ ΧΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ 
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Σελίδα 129  

 

 
 

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Βοόρειο Αιγαίο 

Ευρωπαΰκή Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

  

 
Β «ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΧΩΩΝ» 
Ο χϊροσ εγκατάςταςθσ του υπό προμικεια ΑΚΤΙΝΟΓΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑΤΟΣ ΨΘΦΙΑΚΟΥ, DR είναι το ιςόγειο του 
νζου κτιρίου, ςτο Ακτινολογικό Τμιμα του Γενικοφ Νοςοκομείου-Κζντρου Υγείασ Λιμνου , ςτθν οδό Θφαίςτου 12, 
81400 Μφρινα Λιμνου, Λζςβοσ, Ελλάδα.  
Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ςτο παρόν παράρτθμα επιςυνάπτει προσ χριςθ από τουσ διαγωνιηόμενουσ και για τουσ ςκοποφσ 
του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ακόλουκα ςχζδια των διατικζμενων χϊρων, με οριςμζνα ςτοιχεία εγκαταςτάςεων 
κλπ. κεωρθμζνα από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του φορζα.    
Τυχόν ελλείψεισ ι ανακρίβειεσ ςτα παρεχόμενα ςτθν ςυνζχεια ςτοιχεία δεν ςυνεπάγονται ουδεμία ευκφνθ για τθν 
Α.Α. κακόςον κεωρείται ότι οι διαγωνιηόμενοι ζλαβαν γνϊςθ των τοπικϊν ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ. Σε 
κάκε περίπτωςθ πάντωσ οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να επιςκεφκοφν τα κτίρια του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ςτθν Μφρινα 
για να αποκτιςουν πλιρθ εικόνα των χϊρων και των υφιςτάμενων υποδομϊν/παροχϊν για τθν εγκατάςταςθ του 
ΑΚΤΙΝΟΓΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑΤΟΣ ΨΘΦΙΑΚΟΥ, DR. 
 
Τα ςχζδια και τεχνικά ςτοιχεία που περιζχονται ςτο παρόν παράρτθμα είναι τα ακόλουκα   
 
1.      ΣΧΕΔΙΟ 1 :  Πδευςθ εντόσ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για μεταφορά του καινοφργιου ΑΚΤΙΝΟΓΑΦΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΟΤΘΜΑΤΟΣ ΨΘΦΙΑΚΟΥ, DR μζχρι τον χϊρο εγκατάςταςθσ του, με δφο προτεινόμενεσ διαδρομζσ. 
 
2.    ΣΧΕΔΙΟ 2 :  Θλεκτρολογικά ςχζδια του χϊρου εγκατάςταςθσ του ΑΚΤΙΝΟΓΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑΤΟΣ 
ΨΘΦΙΑΚΟΥ, DR (θλεκτρολογικι αποτφπωςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ)  
 
3.        ΣΧΕΔΙΟ 3  :  Κάτοψθ του χϊρου εγκατάςταςθσ του ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΑΦΟΥ 
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Σελίδα 130  

 

 
 

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Βοόρειο Αιγαίο 

Ευρωπαΰκή Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

  

 

      2.  ΣΦΕΔΙΟ 1  : Όδεσζη ενηός ηοσ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για μεηαθορά ηοσ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΗΦΙΑΚΟΥ, DR μέτρι ηον τώρο εγκαηάζηαζης ηοσ με δύο προηεινόμενες 

διαδρομές. 
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Σελίδα 131  

 

 
 

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Βοόρειο Αιγαίο 

Ευρωπαΰκή Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης 
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Σελίδα 132  

 

 
 

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Βοόρειο Αιγαίο 

Ευρωπαΰκή Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης 
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Σελίδα 133  

 

 
 

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Βοόρειο Αιγαίο 

Ευρωπαΰκή Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης 
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Σελίδα 134  

 

 
 

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Βοόρειο Αιγαίο 

Ευρωπαΰκή Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

  

ΣΦΕΔΙΟ 2 :  Ηλεκηρολογικά ζτέδια ηοσ τώροσ εγκαηάζηαζης ηοσ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

ΧΗΦΙΑΚΟΥ, DR (ηλεκηρολογική αποηύπφζη σθιζηάμενης καηάζηαζης ηλεκηρικού πίνακα) 
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Σελίδα 135  

 

 
 

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Βοόρειο Αιγαίο 

Ευρωπαΰκή Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

  

ΣΦΕΔΙΟ 3 :  Ηλεκηρολογικά ζτέδια ηοσ τώροσ εγκαηάζηαζης ηοσ ΧΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ 

(ηλεκηρολογική αποηύπφζη σθιζηάμενης καηάζηαζης ηλεκηρικού πίνακα) 
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Σελίδα 136  

 

 
 

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Βοόρειο Αιγαίο 

Ευρωπαΰκή Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

  

ΣΦΕΔΙΟ 4  :  Κάηουη ηοσ τώροσ εγκαηάζηαζης ηοσ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΗΦΙΑΚΟΥ, 

DR 
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Σελίδα 137  

 

 
 

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Βοόρειο Αιγαίο 

Ευρωπαΰκή Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

  

 

Ζ Γιοικήηρια ηων Γιαζσνδεόμενων Νοζοκομείων: Γενικό Νοζοκομείο 

Μσηιλήνης«ΒΟΣΤΑΝΔΗΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. Λήμνοσ.    

ΑΝΝΑ ΕΔΡΒΟΥ 
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