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ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ 
ΧΣΡΧΤΓΕΙΡ ΧΓΕΙΑΥ  
2θ ΧΓΕΙΡΟΡΞΙΜΘ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΜΑΙ ΑΙΓΑΙΡΧ  
Γ.Ο. – Μ.Χ. ΙΜΑΤΙΑΥ 
ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΘΥ ΧΣΘΤΕΥΙΑΥ  
ΦΞΘΞΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡΧ ΜΑΙ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘΥ  
ΑΟΘΤΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ  
ΓΤΑΦΕΙΡ ΣΤΡΞΘΘΕΙΩΟ                                                                      
Σλθροφορίεσ: Πυδάκθ Ελζνθ                                                                
Φθλ.: 22753-50222 
Φαξ: 22750-22477 
Φαχ. Διεφκυνςθ: Άγιοσ Μιρυκοσ Ικαρία 
Φ.Μ 83300  
Email: gnikarias.supplies@gmail.com  
Διεφκυνςθ Διαδικτφου Χπθρεςίασ: www.gnikarias.org  
ΑΦΞ: 800056300, Δ.Ρ.Χ. ΥΑΞΡΧ 

     

        Ικαρία : 28-05-2021  

Αρ. πρωτ: 3352 

Αρ. Ηλεκτρ. Δ/ςμοφ ΕΥΘΔΘΥ: 126964 

            

           

    

       

   

 

             
 

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΚΔ ΑΟΗΘΚΝ  01/2021 

                                                      ΠΠΡΖΚΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ 126964 

 

ΓΖΚΝΠΗΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

 

 

Για τθν προμικεια Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ  (CPV 33141620-2), για το ζργο «Ανάπτυξθ 

Ξονάδασ Φεχνθτοφ Οεφροφ για το Γ.Ο.-.Χ. Ικαρίασ»  προχπολογιςμοφ 140.500,00€ (Εκατόν 

ςαράντα χιλιάδων πεντακοςίων ευρϊ) ςυμπ/νου ΦΣΑ για τισ ανάγκεσ του Γ.Ο. - Μ.Χ. Ικαρίασ, 

επιχοριγθςθ από το Σ.Δ.Ε. 2018  Χπουργείου Χγείασ , ςε βάροσ του ΜΑΕ 9349 με κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, αποκλειςτικά βάςει 

τιμισ. 

 
(Σεριγράφεται αναλυτικά ςτο ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ Α')  

 

Θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ 

προςφορϊν 

Ματαλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ προςφορϊν 

ΔΙΑΔΙΜΦΧΑΜΡΥ ΦΡΣΡΥ 

ΧΣΡΒΡΝΘΥ ΣΤΡΥΦΡΤΑΥ 

                 ΣΑΤΑΥΜΕΧΗ 
                 28-05-2021 

και ϊρα 15:00 μ.μ. 

ΣΑΤΑΥΜΕΧΗ 
18-06-2021  

και ϊρα 15:00 μ.μ. 

Διαδικτυακι πφλθ    
www.promitheus.gov.gr του  

Ε.ΥΗ.ΔΗ.Υ 

 
ΣΤΡΫΣΡΝΡΓΙΥΘΕΙΥΑ ΔΑΣΑΟΗ 

 
140.500,00 €  με Φ.Σ.Α. 24 % 

 
CPV 

                                  
                                         33141620-2 

 

 

mailto:gnikarias.supplies@gmail.com
http://www.gnikarias.org/
http://www.promitheus.gov.gr/
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 Έχοντας υπόψη: 

 

Α. Φισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

 

1. Φου Ο. 4412/8-8-2016 (ΦΕΜ 147/Α/2016) περί Δθμοςίων Υυμβάςεων Ζργων, 

Σρομθκειϊν και Χπθρεςιϊν. 

2. Φον εκτελεςτικό κανονιςμό (ΕΕ) 2016/7/5-1-2016 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 

3. Φου Ο.2741/1999( ΦΕΜ 199/α/99), «Ενιαίοσ Φορζασ Ελζγχου Φροφίμων, άλλεσ διατάξεισ 

κεμάτων αρμοδιότθτασ Χπουργείου Ανάπτυξθσ και λοιπζσ διατάξεισ». 

4. Φου Ο 2328/1995,(ΦΕΜ159/Α/95)όπωσ τροποποιικθκε με το Ο2372/96 (ΦΕΜ29/Α/96) 

άρκρο 11 και το Ο2414/96 (ΦΕΜ 135/Α/1996) άρκρο 14 ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ 

του Σ.Δ 82/96 (ΦΕΜ 66/Α/96),«Ρνομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων 

Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμόςιου 

ι των νομικϊν προςϊπων του Ευρφτερου δθμόςιου τομζα», όπωσ αυτζσ 

τροποποιικθκαν και ιςχφουν με τισ διατάξεισ του άρκρου 8 του Ο 3310/05 και του 

άρκρου 8 του Ο.3414/05, 

5. Φου Ο.2955/01 «Σρομικειεσ Οοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των Σε.Υ.Χ. και 

άλλεσ διατάξεισ» 

6. Φου N.4152/2013 περί «Σροςαρμογισ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Ρδθγία 2011/7 τθσ 

16θσ Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ 

εμπορικζσ ςυναλλαγζσ 

7. Φου Ο.3310/05 (ΦΕΜ 30/Α/2005) «Ξζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν 

αποτροπι των καταςτρατθγιςεων κατά τθν ςφναψθ των δθμοςίων ςυμβάςεων» όπωσ 

τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του Ο3414/05 (ΦΕΜ 279/Α/10-11-2005) Φροποποίθςθ 

του Ο. 3310/05 «Ξζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι των 

καταςτρατθγιςεων κατά τθν διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων». 

8. Φου Ο.3329/2005 «Εκνικό Υφςτθμα Χγείασ και Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 

διατάξεισ. 

9. Φου Ο.3527/2007(ΦΕΜ 25/Α/9.2.2007 «Μφρωςθ ςυμβάςεων υπζρ νομικϊν προςϊπων 

εποπτευομζνων από το Χπουργείο Χγείασ και Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 

διατάξεισ». 

10. του Ο.3580/07 «Σρομικειεσ φορζων εποπτευομζνων από το Χπουργείο Χγείασ και 

Μοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

11. Φου Ο. 3548/2007 «Ματαχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 

νομαρχιακό και τοπικό τφπο και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΜ 68 Α/20-03-2007) όπωσ 

ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 46 του Ο. 3801/2009 ΦΕΜ 163 Α/04-09-2010». 

12. Φου Ο. 3846/2010 ( Α'66) «Εγγυιςεισ για τθν εργαςιακι αςφάλεια και άλλεσ διατάξεισ». 

13. Φου Ο. 3861/2010 (ΦΕΜ 112Α/13-07-2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν 

υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και 

αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Σρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ και 

τισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ». 

14. Φου Ο. 3886/30-09-2010 (ΦΕΜ 173/Α) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων 

ςυμβάςεων - Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Ρδθγία 89/665/ΕΡΜ του 

Υυμβουλίου τθσ 21θσ Ιουνίου 1989/(L395) τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». 
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 15.  Φου Ο.4013/2011 (ΦΕΜ 204/Α) «Υφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Υυμβάςεων και Μεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Ξθτρϊου Δθμοςίων 

Υυμβάςεων-Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του Ο. 3588/2007(Στωχευτικόσ 

κϊδικασ) - Σροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

16. Φου Ο.3918/2011 (ΦΕΜ 31/02-03-2011) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ 

και άλλεσ διατάξεισ». 

17. Φου Ο.4052/2012 (ΦΕΜ 41/01-03-2012) «Οόμοσ αρμοδιότθτασ Χπουργείων Χγείασ & 

Μοιν/κθσ Αλλθλεγγφθσ και Εργαςίασ και Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ τθσ εκνικισ 

οικονομίασ». 

18. Φου Ο.4055/2012 (ΦΕΜ 51/12-03-2012) «Δίκαιθ δίκθ και εφλογθ διάρκεια αυτισ». 

19. Φου Ο.4155/2013 (ΦΕΜ 120/29-05-2013) «Εκνικό Υφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Υυμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ». 

20. Φου N.4250/2014 (ΦΕΜ 74/A/2014) «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ-Ματαργιςεισ, 

Υυγχωνεφςεισ Οομικϊν προςϊπων, Χπθρεςιϊν Δθμοςίου τομζα-Φροποποίθςθ 

διατάξεων του Σ.Δ. 318/92 (Α'161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ. 

 

Β. Σισ αποφάςεισ-ζγγραφα ςχετικά με: 

1. Φθσ υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Σ οικ.118/02-01-2020 Απόφαςθσ του Χπουργοφ Χγείασ για διοριςμό του κ. 

Υτεφανι Οικολάου του Αριςτόδθμου ωσ κοινοφ Διοικθτι των διαςυνδεομζνων 

Οοςοκομείων Γ.Ο. Υάμου «Άγιοσ Σαντελειμων» και Γ.Ο.-Μ.Χ. Ικαρίασ ΦΕΜ 3/07-01-2020 τ. 

ΧΡΔΔ.  

2. Φθσ υπ’ αρ. πρ. Γ4β/Γ.Σ.οικ.1115/13-01-2020 Απόφαςθσ του Χπουργοφ Χγείασ για διοριςμό 

του κ. Γλαροφ Γεωργίου του Οικολάου(ΦΕΜ10/ ΧΡΔΔ) ωσ Αναπλθρωτι Διοικθτι ςτο Γενικό 

Οοςοκομείο – Μζντρο Χγείασ Ικαρίασ. 

3. Φθσ υπ’ αρ. 05/21-01-2020  πράξθσ του κοινοφ Διοικθτι του Γενικοφ Οοςοκομείου Υάμου 

«Αγ. Σαντελειμων» - Γ.Ο. - Μ.Χ. Ικαρίασ, περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων ςτον Αν. Διοικθτι 

του Γ.Ο. - Μ.Χ. Ικαρίασ. 

4. Φθν με αρ.πρωτ: Γ4β/Γ.Σ. 4393/31-03-2020  (ΦΕΜ 231/ Χ.Ρ.Δ.Δ) Απόφαςθ του Χπουργοφ 

Χγείασ ςχετικά με τθ ςυγκρότθςθ και οριςμό μελϊν ςτο Διοικθτικό Υυμβοφλιο των 

διαςυνδεόμενων Οοςοκομείων α)Γενικοφ Οοςοκομείου Υάμου «Αγ. Σαντελειμων» και β) 

Γενικό Οοςοκομείο - Μζντρο Χγείασ Ικαρίασ, αρμοδιότθτασ 2θ Χ.ΣΕ. Σειραιϊσ και Αιγαίου, με 

διόρκωςθ το ΦΕΜ 308/22-04-2020 Χ.Ρ.Δ.Δ.) 

5. Φθν με αρ. πρωτ. 32832/21.03.18 (ΑΔΑ: ΩΙΕΜ465Χ18-ΩΔΘ) εγκφκλιο Ρδθγιϊν για τθν ζγκριςθ 

και χρθματοδότθςθ του ΣΔΕ 2018 και τον προγραμματιςμό δαπανϊν ΣΔΕ 2019-2021, του 

Χπουργείου Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ. 

6. Φθν με αρ. πρωτ. Α4α/Γ.Σ.23306/29-05-2018 (ΑΔΑ:65ΡΞ465ΦΧΡ-ΓΦΘ)  Ζγκριςθ 

ςκοπιμότθτασ του Χπουργείου Χγείασ για τθν εκτζλεςθ του ζργου «Ανάπτυξθ Ξονάδασ 

Φεχνθτοφ Οεφροφ  ςτο Γενικοφ Οοςοκομείου – Μζντρου Χγείασ Ικαρίασ. 
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 7. Φθν προζγκριςθ τθσ ΥΑΕ 091 του Χπουργείου Χγείασ με ΑΤ.ΣΤΩΦ.74207 /06.07.2018 και  

ΑΔΑ:6ΧΑ8465ΧΙ8-27Χ. 

8. Φθν με αρ. πρωτ: Γ.Σ. Β3β ΡΙΜ.54609/13.07.18 (ΑΔΑ:ΨΨΑ2465ΦΧΡ-ΒΩΙ) Απόφαςθ του 

Χπουργοφ Χγείασ περί οριςμοφ του Γενικοφ Οοςοκομείου –Μζντρου Χγείασ Ικαρίασ ωσ 

διαχειριςτι του λογαριαςμοφ που τθρείται ςτθν Φράπεηα τθσ Ελλάδοσ για το ζργο με 

τίτλο «Ανάπτυξη Μονάδασ Τεχνητοφ Νεφροφ ςτο Γ.Ν – Κ.Υ. Ικαρίασ» με ςυνολικι 

δθμόςια δαπάνθ προχπολογιςμοφ 266.293,36 τθσ ΥΑΕ 091. 

9. Φθν Απόφαςθ του κοινοφ Δ.Υ. των διαςυνδεόμενων Οοςοκομείων Γ.Ο. Υάμου «Άγιοσ 

Σαντελειμων» και Γ.Ο. – Μ.Χ. Ικαρίασ, 1θ Υυνεδρίαςθ (κζμα 13ο)/20-01-2021 ςχετικά με 

τον οριςμό τθσ επιτροπισ Φεχνικϊν Σροδιαγραφϊν  για τθν προμικεια 

Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ για το ζργο με τίτλο «Ανάπτυξθ Ξονάδασ Φεχνθτοφ 

Οεφροφ ςτο Γ.Ο – Μ.Χ. Ικαρίασ». ΑΔΑ: ΕΔΒ746907Π-9Α4 

10. Φο με αρ.πρωτ: 1723/ 19-03-2021 πρακτικό τθσ επιτροπισ Φεχνικϊν Σροδιαγραφϊν 

Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ για το ζργο με τίτλο «Ανάπτυξη Μονάδασ Τεχνητοφ 

Νεφροφ ςτο Γ.Ν – Κ.Υ. Ικαρίασ» . 

11. Φθν Απόφαςθ τθσ 8θσ/23-03-2021 (κζμα 26ο) Υυνεδρίαςθσ του κοινοφ Δ.Υ. των 

διαςυνδεόμενων Οοςοκομείων Γ.Ο. Υάμου και Γ.Ο. – Μ.Χ. Ικαρίασ, ΑΔΑ: Ω5ΣΜ46907Π-9Υ8 

που αφορά τθν ζγκριςθ των Φεχνικϊν Σροδιαγραφϊν προσ διαβοφλευςθ για τθν 

προμικεια Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ για το ζργο με τίτλο «Ανάπτυξη Μονάδασ 

Τεχνητοφ Νεφροφ ςτο Γ.Ν – Κ.Υ. Ικαρίασ» . 

12. Φισ με αρ. πρωτ. 2495/19-04-2021 τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Επιτροπισ για τθν 

προμικεια Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ για το ζργο με τίτλο «Ανάπτυξη Μονάδασ 

Τεχνητοφ Νεφροφ ςτο Γ.Ν – Κ.Υ. Ικαρίασ» οι οποίεσ προζκυψαν κατόπιν δθμόςιασ 

διαβοφλευςθσ. 

13. Φθν με αρικ. 2055/01-04-2021 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Δζςμευςθσ (ΑΔΑ:9Η04469Θ8Μ-ΙΩΤ) 

και ΑΔΑΞ: 21REQ008557920.  

14. Φθν Απόφαςθ τθσ 10θσ/21-04-2021 (κζμα 18ο) Υυνεδρίαςθσ του κοινοφ Δ.Υ. των 

διαςυνδεόμενων Οοςοκομείων Γ.Ο. Υάμου και Γ.Ο. – Μ.Χ. Ικαρίασ, (ΑΔΑ: 977Ρ46907Π-Υ9Θ 

και ΑΔΑΞ:21REQ008557863) που αφορά τθν ζγκριςθ διενζργειασ  Δθμόςιου 

Θλεκτρονικοφ Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων για τθν προμικεια 

Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ για το ζργο με τίτλο «Ανάπτυξη Μονάδασ Τεχνητοφ 

Νεφροφ ςτο Γ.Ν – Κ.Υ. Ικαρίασ» (CPV 3141620-2), προχπολογιςμοφ 140.500,00€ (Εκατόν 

ςαράντα χιλιάδων πεντακοςίων  ευρϊ) ςυμπ/νου ΦΣΑ. 
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ΣΤΡΜΗΤΧΥΥΡΧΞΕ 

 1. ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΡ ΔΘΞΡΥΙΡ ΑΟΡΙΧΦΡ ΔΙΑΓΩΟΙΥΞΡ, με κριτιριο κατακφρωςθσ  τθν  πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ, για τθν προμικεια   

Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ  (CPV 33141620-2), για το ζργο «Ανάπτυξθ Ξονάδασ Φεχνθτοφ 

Οεφροφ για το Γ.Ο.-.Χ. Ικαρίασ»  προχπολογιςμοφ 140.500,00€ (Εκατόν ςαράντα χιλιάδων 

πεντακοςίων ευρϊ) ςυμπ/νου ΦΣΑ  επιχοριγθςθ από το Σ.Δ.Ε. 2018  Χπουργείου Χγείασ , ςε 

βάροσ του ΜΑΕ 9349.    

 

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΗΓΩΛ 

 

2. Θ διαδικαςία κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΕΥΘΔΘΥ) και τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ. 

 

 

 

 

 

Α/Α ΡΟΡΞΑΥΙΑ ΧΝΙΜΡΧ ΣΡΥΡΦΗΦΑ 
ΦΙΞΗ 

ΞΡΟΑΔΡΥ 

ΥΧΟΡΝΙΜΗ 
ΦΙΞΗ  

ΧΩΤΙΥ ΦΣΑ ΦΣΑ 

ΥΧΟΡΝΙΜΗ 
ΦΙΞΗ ΞΕ 

ΦΣΑ 

1 

ΞΗΧΑΟΗΞΑΦΑ ΦΕΧΟΗΦΡΧ ΟΕΦΤΡΧ 
ΑΙΞΡΔΙΗΘΗΥΗΥ ΑΙΞΡΔΙΑΔΙΗΘΗΥΗΥ ΜΑΙ 
ON-LINE ΞΕΘΡΔΩΟ 7 12.096,77 € 84.677,41 € 24 105.000,00 € 

2 ΣΡΝΧΘΤΡΟΕΥ ΑΙΞΡΜΑΘΑΤΥΗΥ   4 3.629,03 € 14.516,13 € 24 18.000,00 € 

3 ΗΝΕΜΦΤΙΜΗ ΜΝΙΟΗ ΑΙΞΡΜΑΘΑΤΥΗΥ 1 2.016,12 € 2.016,12 € 24 2.500,00 € 

4 ΣΡΝΧΘΤΡΟΕΥ ΑΙΞΡΜΑΘΑΤΥΗΥ  ΞΕ ΖΧΓΡ 1 4.435,48 € 4.435,48 € 24 5.500,00 € 

5 ΗΝΕΜΦΤΡΜΑΤΔΙΡΓΤΑΦΡΥ 3-ΜΑΟΑΝΡΥ 
ΦΡΤΗΦΡΥ 1 1.209,67 € 1.209,67 € 24 1.500,00 € 

6 
ΑΣΙΟΙΔΩΦΗΥ ΔΙΦΑΥΙΜΡΥ (AED) ΦΡΤΗΦΡΥ 1 2.419,35 € 2.419,35 € 24 3.000,00 € 

7 
ΑΟΑΤΤΡΦΗΥΗ ΗΝΕΜΦΤΙΜΗ, ΦΤΑΧΗΝΑΦΗ 1 1.209,67 € 1.209,67 € 24 1.500,00 € 

8 
ΡΠΧΞΕΦΤΡ ΣΑΝΞΙΜΡ ΦΡΤΗΦΡ 1 322,58 € 322,58 € 24 400,00 € 

9 ΗΝΕΜΦΤΡΟΙΜΡ ΣΙΕΥΡΞΕΦΤΡ ΦΤΑΧΗΝΑΦΡ 
– ΡΠΧΞΕΦΤΡΧ 5 483,87 € 2.419,35 € 24 3.000,00 € 

10 ΑΥΜΡΥ ΑΟΑΟΗΨΗΥ ΕΟΗΝΙΜΩΟ 
1 80,65 € 80,54 € 24 100,00 € 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 3.  ΦΡΣΡΥ - ΧΤΡΟΡΥ ΔΙΕΟΕΤΓΕΙΑΥ 

 
ΔΙΑΔΙΜΦΧΑΜΡΥ 

ΦΡΣΡΥ 
ΧΣΡΒΡΝΘΥ 

ΣΤΡΥΦΡΤΑΥ 

ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ 
ΑΟΑΤΦΘΥΘΥ 

ΥΦΘΟ 
ΔΙΑΔΙΜΦΧΑΜΘ 

ΣΧΝΘ ΦΡΧ 
Ε.Υ.Θ.Δ.Θ.Υ. 

ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ 

ΕΟΑΤΠΘΥ 

ΧΣΡΒΡΝΘΥ 

ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ 

ΥΦΘΟ 

ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘ 

ΣΝΑΦΦΡΤΞΑ 

ΜΑΦΑΝΘΜΦΙΜΘ 

ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ 

ΧΣΡΒΡΝΘΥ 

ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ 

ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ 

ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘΥ 

ΑΣΡΥΦΤΑΓΙΥΘΥ 

ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ 

Διαδικτυακι πφλθ 
www. 

promitheus.gov.gr 
του Ε.Υ.Η.Δ.Η.Υ. 

 
28-05-2021 

 
28-05-2021 

 και ϊρα 15:00 μ.μ. 

 
18-06-2021 

και ϊρα 15:00μ.μ. 

 
21-06-2021 

και ϊρα 11:00π.μ. 

 

Ξετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ υποβολισ προςφορϊν δεν 

υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο ςφςτθμα. Ρ χρόνοσ υποβολισ τθσ 

προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται 

αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 

παρ.3 του άρκρου 6 του Ο. 4155/2013 και το άρκρο 6 τθσ Χ.Α. Σ1/2390/2013 «Φεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Υυμβάςεων (Ε.Υ.Η.ΔΗ.Υ.). Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται, όπωσ περιγράφεται ςτο  

ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ  Β'.  

4. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν : 

Υφμφωνα με το αρ. 25 του Ο. 4412/2016, υποψιφιοι ι προςφζροντεσ και, ςε περίπτωςθ 

ενϊςεων, τα μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα ςε: 

 α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ρ.Χ.), 

γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΥΔΥ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 

δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Σαραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ 

του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Σροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Υυμφωνίασ, κακϊσ και 

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και 

ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 

ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

         Ρι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι 

προκειμζνου να υποβάλουν τθν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται 

να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ εφ όςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ 

μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

5. Για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 

διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ 

υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε.Υ.Η.ΔΗ.Υ - Διαδικτυακι πφλθ 

www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 5.1. Ρι οικονομικοί φορείσ - χριςτεσ αιτοφνται μζςω του ςυςτιματοσ τθν εγγραφι τουσ ςε αυτό 

παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι τουσ όρουσ χριςθσ του 

ταυτοποιοφμενοι ωσ εξισ : 

• ςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Ξθτρϊου (ΑΦΞ) 

ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) που 

αυτοί κατζχουν από το ςφςτθμα TAXISNet τθσ Γενικισ Γραμματείασ Σλθροφοριακϊν 

Υυςτθμάτων. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Φμιμα 

Σρογραμματιςμοφ και Υτοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Σολιτικισ Σρομθκειϊν τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Μρατικϊν Σρομθκειϊν. 

• Ρι οικονομικοί φορείσ - χριςτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι δεν 

διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Ξθτρϊου (ΑΦΞ) αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ 

ςυμπλθρϊνοντασ τον αρικμό ταυτότθτασ ΦΣΑ (VAT identification Number) και ταυτοποιοφνται 

με χριςθ των διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από το αντίςτοιχο ςφςτθμα. Εφόςον γίνει θ 

ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το Φμιμα Σρογραμματιςμοφ και 

Υτοιχείων τθσ Διεφκυνςθσ Σολιτικισ Σρομθκειϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Μρατικϊν 

Σρομθκειϊν. 

 

• Ρι οικονομικοί φορείσ - χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και 

ταυτοποιοφνται από τθ Γ. Γ. Ε. αποςτζλλοντασ : 

 -είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.  

 -είτε ζνορκθ βεβαίωςθ  ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου pdf με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν 

ελλθνικι, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο Σαράρτθμα ΧΙ του Σροςαρτιματοσ Α για τισ 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν, και ςφμφωνα με τουσ προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ 

μζλοσ εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, ςτα οποία να δθλϊνεται / αποδεικνφεται θ 

εγγραφι του ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο, προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (3) 

εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια 

υπθρεςία. Φο αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψιφιουσ χριςτεσ θλεκτρονικά 

μζςω του Υυςτιματοσ.
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5.2 Ρ υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το Υφςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

ςχετικά με τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το αίτθμα εγγραφισ εγκρικεί, ο 

υποψιφιοσ χριςτθσ λαμβάνει ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ 

χριςτθσ και προβαίνει ςτθν ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του. 

6. Ματά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με τα παρακάτω παραρτιματα που 

επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ : 

 

6.1. «ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΣΑΤΕΧΡΞΕΟΩΟ ΕΙΔΩΟ»……………………………………………………………………ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Α' 

6.2. «ΥΧΞΣΝΘΤΩΞΑΦΙΜΡΙ ΓΕΟΙΜΡΙ ΡΤΡΙ»………………………………………………………………...ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Β' 

6.3. «ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ» ..................... …………………………………….…………………..ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Γ' 

6.4. « ΕΙΔΙΜΡΙ ΡΤΡΙ…………………………………………………………….…………………………………..ΣΑΤΑΤΦΘ ΞΑ Δ' 

6.5. «ΧΣΡΔΕΙΓΞΑΦΑ ΕΓΓΧΘΦΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΡΝΩΟ»...........................................................ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Ε' 

6.6. ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΕΥ ………………………………………………………………………………...ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ΥΦ' 

6.7. ΧΣΡΔΕΙΓΞΑ ΥΧΕΔΙΡΧ ΥΧΞΒΑΥΘΥ………………………………………………………………………..ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Η' 

6.8 ΧΣΡΔΕΙΓΞΑ ΦΧΣΡΣΡΙΘΞΕΟΡ ΕΟΦΧΣΡ ΧΣΕΧΘΧΟΘΥ ΔΘΝΩΥΘΥ (ΦΕΧΔ)   άρκρο 79  παρ. 4 του 

ν.4412/2016(Α147) (οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ από Γενικι Διεφκυνςθ Δθμοςίων   Υυμβάςεων  

κατευκυντιρια οδθγία 15 με ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΡΠΦΒ-ΑΜΘ)……………………………………………..ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Θϋ 

 

7. Σροκεςμίεσ Διαγωνιςμϊν: 
Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ παρζχουν ςε όλουσ τουσ 

προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά δικαιολογθτικά, το αργότερο 
ζξι θμζρεσ πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ που ζχει οριςτεί για τθν παραλαβι των προςφορϊν, 
ςφμφωνα με το αρ. 67, παρ.2 του Ο.4412/2016. Φα ανωτζρω αιτιματα υποβάλλονται θλεκτρονικά 
ςτο δικτυακό τόπο του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ και φζρουν ψθφιακι υπογραφι. Αιτιματα παροχισ 
πλθροφοριϊν υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ Σρομθκευτζσ. 

Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν που υποβάλλονται εκτόσ των ανωτζρω προκεςμιϊν δεν 
εξετάηονται. Ρ προςφζρων προμθκευτισ, εφόςον δεν ζχει αςκιςει εμπροκζςμωσ ζνςταςθ κατά 
τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι 
αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και δεν δφναται με τθν 
προςφορά του ι με οιονδιποτε άλλο τρόπο να αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ, τουσ όρουσ τθσ 
διακιρυξθσ . 
  Θ προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ κα αναρτθκεί ςτο Μεντρικό Θλεκτρονικό Ξθτρϊο 
Δθμοςίων Υυμβάςεων (Μ.Θ.Ξ.ΔΘ.Υ), ςτθν ιςτοςελίδα ςτθν ιςτοςελίδα του Γ.Ο. –Μ.Χ. Ικαρίασ ςτθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.gnikarias.org, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.,  ςτο πρόγραμμα ΔΙΑΧΓΕΙΑ και ςτθν παρακάτω εφθμερίδα: 
 

• ΥΑΞΙΑΜΡ ΒΘΞΑ 
 
 

 

 
                            O ΑΛΑΞΙΖΟΩΡΖΠ   ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ 

                                                ΓΙΑΟΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.gnikarias.org/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΕΙΔΡΥ ΔΙΑΓΩΟΙΥΞΡΧ 
Ηλεκτρονικόσ Δθμόςιοσ Ανοικτόσ Μάτω των Ρρίων (Φακτικόσ) 

Διαγωνιςμόσ 
ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΑΣΡΥΦΡΝΘΥ 

ΣΤΡΜΘΤΧΠΘΥ ΥΦΘΟ ΧΣΘΤΕΥΙΑ 

ΕΜΔΡΥΕΩΟ ΦΘΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘΥ 

ΕΟΩΥΘΥ 

Δεν απαιτείται 

ΧΤΡΟΡΥ ΔΘΞΡΥΙΕΧΥΘΥ 

(ΜΘΞΔΘΥ, ΙΥΦΡΥΕΝΙΔΑ 

ΧΣΘΤΕΥΙΑΥ, ΔΙΑΧΓΕΙΑ, ΕΥΘΔΘΥ, 

ΕΝΝΘΟΙΜΡΥ ΦΧΣΡΥ) 

ΜΘΞΔΘΥ: 28 ΞΑΛΡΧ 2021  

ΔΙΑΧΓΕΙΑ:  28 ΞΑΛΡΧ 2021 

ΕΥΘΔΘΥ: 28 ΞΑΚΡΧ 2021 

ΕΝΝΘΟ. ΦΧΣΡΥ: 05/06/2021 

ΙΥΦΡΥΕΝΙΔΑ ΧΣΘΤΕΥΙΑΥ: 7 ΦΕΒΤΡΧΑΤΙΡΧ 2018 ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΔΙΑΔΙΜΦΧΡΧ 

ΑΟΑΘΕΦΡΧΥΑΥ ΑΤΧΘΥ 

(ςτθν οποία υπάρχει πλιρθσ, 

άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ 

ςτα ζγγραφα τθσ Υφμβαςθσ) 

www.gnikarias.org 

ΧΤΡΟΡΥ ΔΙΕΟΕΤΓΕΙΑΥ  

Ημερομθνία  ζναρξθσ θλεκτρονικισ υποβολισ προφορϊν  

28 ΞΑΚΡΧ 2021, ΘΞΕΤΑ ΣΑΤΑΥΜΕΧΘ,  Ϊρα 15:00 μ.μ 

Ημερομθνία λιξθσ θλεκτρονικισ υποβολισ προςφορϊν  

18 ΙΡΧΟΙΡΧ 2021 ΘΞΕΤΑ ΣΑΤΑΥΜΕΧΘ , Ϊρα 15.00 μ.μ  

Ημερομθνία Ηλεκτρονικισ Αποςφράγιςθσ προςφορϊν 

21 ΙΡΧΟΙΡΧ 2021 ΘΞΕΤΑ ΔΕΧΦΕΤΑ  Ϊρα 11:00π.μ 

 

 

 

9 ΞΑΤΦΙΡΧ 2018 ΗΞΕΤΑ ΣΑΤΑΥΜΕΧΗ Ϊρα 10.00 π.μ. 

ΦΡΣΡΥ ΔΙΕΟΕΤΓΕΙΑΥ 
ΞΕΥΩ ΗΝΕΜΦΤΡΟΙΜΗΥ ΣΝΑΦΦΡΤΞΑΥ Ε.Υ.Η.Δ.Η.Υ. : 

Α/Α ΥΧΥΦΗΞΑΦΡΥ 126964:  

ΑΟΑΘΕΦΡΧΥΑ ΑΤΧΗ Γ.Ο. - Μ.Χ. Ικαρίασ (Μωδικόσ ΟUTS: ΕL412)  

ΣΕΤΙΓΤΑΦΗ ΣΤΡΞΗΘΕΙΑΥ 
  Ιατροτεχνολογικόσ Εξοπλιςμόσ  (CPV 33141620-2), για το ζργο 

«Ανάπτυξθ Ξονάδασ Φεχνθτοφ Οεφροφ για το Γ.Ο.-.Χ. Ικαρίασ» 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ - ΠΛΝΞΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α' 

 

http://www.gnikarias.org/
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 CPV 
 «ΙΑΦΤΙΜΡΥ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΥ» (CPV 33141620-2)  

ΦΡΤΕΙΥ ΓΙΑ ΦΡΧΥ ΡΣΡΙΡΧΥ 

ΣΤΡΡΤΙΖΕΦΑΙ Η ΑΟΑΘΕΥΗ 

Γενικό Οοςοκομείο- Μζντρο Χγείασ Ικαρίασ  

Φαχ. Δ/νςθ: Άγιοσ Μιρυκοσ Ικαρίασ, Φ.Μ. 83300  

(Μωδικόσ ΟUTS: EL412)  

ΣΤΡΫΣΡΝΡΓΙΥΘΕΙΥΑ 

ΔΑΣΑΟΗ 

140.500,00€ (Εκατόν ςαράντα χιλιάδων και πεντακοςίων ευρϊ ) 
ςυμπ/νου ΦΣΑ 

ΣΤΡΫΣΡΝΡΓΙΥΞΡΥ 
ΒΑΤΧΟΕΙ ΦΡΟ  ΜΑΕ 9349 (Επιχοριγθςθ από Σ.Δ.Ε. 2018 

Χπουργείου Χγείασ.) 

ΔΙΑΜΗΤΧΠΗ  

Φο παρόν ζγγραφο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με το οποίο 

καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι προμθκευτζσ να κατακζςουν 

προςφορά ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ που 

περιγράφονται αναλυτικά.  

ΕΣΙΥΗΞΗ ΓΝΩΥΥΑ 

Ελλθνικι γλϊςςα ςε όλθ τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία. Η 

παροφςα διακιρυξθ, τα ζντυπα τεχνικισ προςφοράσ και 

οικονομικισ προςφοράσ και των υποβαλλόμενων προςφορϊν 

και θ Υφμβαςθ κα ςυνταχκοφν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. λα τα 

δικαιολογθτικά και οι προςφορζσ κα υποβλθκοφν ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα.  

 

ΥΧΟΡΝΡ ΜΤΑΦΗΥΕΩΟ ΕΣΙ  % Οόμιμεσ κρατιςεισ  

 
 
 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β' 
ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΝΗ ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

 

1. ΜΑΦΑΤΦΙΥΗ ΜΑΙ ΧΣΡΒΡΝΗ ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ 

1.1. Φρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

Ρι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 

πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που 

ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 

αναφερόμενα ςτο άρκρο 11 τθσ Χ.Α. Σ1/2390/2013 (ΦΕΜ/Β/2677/21-102013) «Φεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Υυμβάςεων (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.)» και ςτον Ο. 4412/2016. 

1.2. Σεριεχόμενο προςφορϊν 

Φα περιεχόμενα του θλεκτρονικοφ φακζλου τθσ προςφοράσ ορίηονται ωσ εξισ : 

(α) ζνασ (υπο)φάκελοσ* με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ-Φεχνικι 

προςφορά» και 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 (β) ζνασ (υπο)φάκελοσ* με τθν ζνδειξθ «Ρικονομικι Σροςφορά». 

[*(υπο)φάκελοσ: κατθγορία επιςυναπτόμενων αρχείων ςτο ςφςτθμα] 

Ματά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τον Ρικονομικό φορζα ςθμαίνονται από αυτόν με χριςθ του 

ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό 

χαρακτιρα. 

1.2.1. Σεριεχόμενα (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - τεχνικι προςφορά» 
Υτον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ-Φεχνικι προςφορά» υποβάλλονται θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ, και όλα τα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ 
δικαιολογθτικά κακϊσ και τα ΦΕΧΟΙΜΑ ΥΦΡΙΧΕΙΑ τθσ προςφοράσ. Υυγκεκριμζνα, ςτον 
προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

1.2.1.1. Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 
Ρι προςφζροντεσ υποβάλουν θλεκτρονικά μαηί με τθν προςφορά τουσ, εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, 
επί ποινι αποκλειςμοφ, τα εξισ δικαιολογθτικά, ςε μορφι αρχείου pdf ςφμφωνα με τα άρκρο 79 
και 93 του Ο. 4412/2016 και το άρκρο 11 τθσ ΧΑ Σ1/2390/13 «Φεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων 
(Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.)», όπωσ αναλυτικά περιγράφονται κατωτζρω : 
1.2.1.2. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό 
Ρι Σροςφζροντεσ οφείλουν, επί ποινι αποκλειςμοφ, μαηί με τθν προςφορά τουσ να κατακζςουν 
Εγγυθτικι Επιςτολι Υυμμετοχισ ςτθν διακιρυξθ για τθν οποία υποβάλλουν προςφορά. Φο ποςό τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ κα πρζπει να καλφπτει το 2% τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ χωρίσ Φ.Σ.Α. 
Φο φψοσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Υυμμετοχισ, θ διάρκεια τθσ, τα ιδρφματα ζκδοςθσ και ο τρόποσ 
ςφνταξθσ τθσ, αναφζρονται αναλυτικά ςτο άρκρο 9.1.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

1.2.1.3 Ρ φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ» περιλαμβάνει τα ακόλουκα: ΦΧΣΡΣΡΙΘΞΕΟΡ 
ΕΟΦΧΣΡ ΧΣΕΧΘΧΟΘΥ ΔΘΝΩΥΘΥ (TEΧΔ) *άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ 
προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ. 
 Επιςθμαίνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ  ςυμπλθρϊνει τισ ενότθτεσ ΙΙ,ΙΙΙ, και VI.  Από  τθν Ενότθτα  

του Ξζρουσ ΙV μόνο το μζροσ α  χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα 

του Ξζρουσ ΙV του εντφπου. Επίςθσ δεν απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ του  Ξζρουσ V. Φο μζροσ VI 

ςυμπλθρϊνεται ςε  κάκε περίπτωςθ με τθν θμερομθνία τον τόπο και τθν υπογραφι του κατά νόμου 

υπόχρεου /ων ,θ οποία δεν απαιτείται να φζρει κεϊρθςθ  γνθςίου τθσ υπογραφισ  

Φο ΦΕΧΔ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του προςφζροντοσ ςτθ 

διαγωνιςτικι διαδικαςία υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf και 

προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι 

υποβολι, πλθν των Φ.Ε.Μ. και των εγγράφων που φζρουν ψθφιακι υπογραφι. 

ταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι και δεν απαιτείται ςχετικι 

κεϊρθςθ. 

Επιςθμαίνεται ότι τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ι άλλα ςτοιχεία του υποφακζλου «Δικαιολογθτικά 

Υυμμετοχισ - Φεχνικι Σροςφορά» που ζχουν υποβλθκεί με τθν θλεκτρονικι προςφορά και 

απαιτοφνται να προςκομιςκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι εντόσ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ 

προκεςμίασ είναι τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που δεν ζχουν εκδοκεί ςυνταχκεί από τον ίδιο τον 

οικονομικό φορζα και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι. Ωσ τζτοια ςτοιχεία 

ενδεικτικά είναι θ Εγγυθτικι Επιςτολι ςυμμετοχισ, Σιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από δθμόςιεσ 

αρχζσ ι άλλουσ φορείσ. 

1.2.1.2. Φεχνικι προςφορά 
Υτον (υπό) φάκελο «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ - Φεχνικι Σροςφορά», υποβάλλονται θλεκτρονικά 
τα κάτωκι : 
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1.2.1.2.1. Θ Φεχνικι Σροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι 
φόρμα του ςυςτιματοσ. Υτθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι 
pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Φα ςτοιχεία που 
περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά 
υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Υε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα 
παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ 
φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τθν ΦΕΧΟΙΜΘ ΣΤΡΥΦΡΤΑ του). 

Απαραίτθτο ςτοιχείο τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα είναι ο «πίνακασ ςυμμόρφωςθσ - τεκμθρίωςθσ» 
τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του ΕΥΘΔΘΥ , ψθφιακά υπογεγραμμζνο από τον προςφζροντα, ςτο 
οποίο κα απαντϊνται μία προσ μία και με τθν ίδια ςειρά όλεσ οι προδιαγραφζσ του Σαραρτιματοσ 
ΥΦ' τθσ παροφςθσ. Σροςφορζσ οι οποίεσ κα απαντοφν μονολεκτικά, χωρίσ τεκμθρίωςθ και 
παραπομπζσ κα απορρίπτονται. 

Ζτςι, ςτον (υπό) φάκελο «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ - Φεχνικι Σροςφορά», υποβάλλεται 
θλεκτρονικά πλιρθσ τεχνικι περιγραφι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε πλιρθ ανταπόκριςθ - 
παραπομπι  τόςο με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, θ οποία κα 
φζρει και ψθφιακι υπογραφι. Σροσ τοφτο ςυντάςςεται και υποβάλλεται ψθφιακά 
υπογεγραμμζνοσ ο ΣΙΟΑΜΑΥ  ΥΧΞΞΡΤΦΩΥΘΥ. 

Η Φεχνικι Σροςφορά κα πρζπει να ζχει τθν εξισ μορφι και περιεχόμενο: 

     -O φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ διαιρείται ςτισ εξισ ενότθτεσ τα περιεχόμενα των οποίων 

περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια.  

      Υτον υποφάκελο  τθσ  τεχνικισ  προςφοράσ,  οι προςφζροντεσ ςυμπεριλαμβάνουν, επί ποινι 

αποκλειςμοφ, υπό μορφι παραρτιματοσ, τισ παρακάτω αναφερόμενεσ πλθροφορίεσ, δθλϊςεισ ι 

πιςτοποιθτικά.           

Σροςφερόμενα είδθ/υπθρεςίεσ και Φεχνικά χαρακτθριςτικά 

       Θ ενότθτα προςφερόμενα είδθ/υπθρεςίεσ πρζπει να περιλαμβάνει περιγραφι των 

προςφερομζνων ειδϊν/υπθρεςιϊν και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τουσ. Θ τεχνικι προςφορά πρζπει 

επίςθσ να περιλαμβάνει υλικό τεκμθρίωςθσ για τα προςφερόμενα είδθ/υπθρεςίεσ, όπωσ εγχειρίδια, 

τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία κα προκφπτει θ κάλυψθ των απαιτιςεων τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ. 

       Σλιρθ ςτοιχεία για τθν παρουςίαςθ τθσ εταιρικισ φυςιογνωμίασ (profile) του ςυμμετζχοντοσ 

ςτο διαγωνιςμό, με τισ διαχρονικζσ του δραςτθριότθτεσ και γενικά ότι κεωρείται χριςιμο για τθ 

διαμόρφωςθ ςαφοφσ εικόνασ περί τθσ επιχειρθματικισ του δραςτθριότθτασ. 

     Αναλυτικά ςτοιχεία πελατολογίου με ζμφαςθ ςε δραςτθριότθτεσ/υπθρεςίεσ παρομοίου είδουσ 

και μεγζκουσ. 

     Υφντομθ και ςαφι περιγραφι του τρόπου με τον οποίο προτίκεται να αντιμετωπίςει το 

ςυγκεκριμζνο ζργο (διάρκρωςθ και αρικμόσ εργαηομζνων ανά κατθγορία και τμιμα και ότι άλλο 

προτείνει ςχετικά με τον τρόπο οργάνωςθσ κ.λ.π.) 

      Ρι προςφερόμενοι ςτο ζργο πόροι και ςυγκεκριμζνα (i) πλικοσ, ωράρια και κατανομι 

προςφερόμενου προςωπικοφ, (ii) διακζςιμα και προςφερόμενα μθχανιματα και εργαλεία και 

πάςθσ φφςεωσ εξοπλιςμόσ. 

      Δυνατότθτα επιπλζον υποςτιριξθσ ςε περιπτϊςεισ εκτάκτων αναγκϊν όπωσ αυτι προκφπτει 

μζςω βεβαιϊςεων υποςτιριξθσ εργαςιϊν, ςε ανάλογεσ περιπτϊςεισ. 
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       Φυχόν πιςτοποιθτικά από επίςθμουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ ι ινςτιτοφτα δοκιμϊν, για τθν 

ποιότθτα ι καταλλθλότθτα προςφερόμενων μθχανθμάτων, εργαλείων, υλικϊν, υπθρεςιϊν κλπ και θ 

ςυμμόρφωςι τουσ με τεχνικά και ποιοτικά Standards. 

 

ΣΙΟΑΜΑΥ ΥΧΞΞΡΤΦΩΥΗΥ 

       Για να τεκμθριωκεί θ ςυμφωνία με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που προβλζπονται ςτο 

Σαράρτθμα ΥΦ’ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί από τον υποψιφιο ανάδοχο 

ςχετικόσ «Σίνακασ Υυμμόρφωςθσ» ςυμπλθρωμζνοσ ςφμφωνα με τισ παρακάτω επεξθγιςεισ και 

οδθγίεσ τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ακολουκιςει. 

        Ρ Σίνακασ Υυμμόρφωςθσ δφναται να διακζτει τθν εξισ ενδεικτικι μορφι και κα ςυμπλθρωκεί 
μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του Ε.Υ.Θ.Δ.Θ.Υ. : 
 
Επεξιγθςθ των ςτθλϊν των πινάκων: 
1. Υτιλθ ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΗ 
Υτα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι 
επεξθγιςεισ, για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 
 
2. Υτιλθ ΑΣΑΙΦΗΥΗ 
Υτα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ ζχουν ςυμπλθρωκεί: 
- Θ λζξθ “ΟΑΙ”, που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον προμθκευτι. 
Για τισ περιπτϊςεισ όπου υπάρχει «ΟΑΙ» ςε τίτλο απαιτιςεων ο οποίοσ αναλφεται ςε επιμζρουσ   
χαρακτθριςτικά κεωρείται ότι θ απαίτθςθ περιλαμβάνει όλα τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά και 
πρζπει να δοκεί  απάντθςθ για το κακζνα χωριςτά. Θ ςυγκεκριμζνθ   επιςιμανςθ δεν ιςχφει όταν 
υπάρχει επιμζρουσ ανάλυςθ για τθν απαίτθςθ του κάκε ειδικοφ χαρακτθριςτικοφ. 
 
3. Υτιλθ ΑΣΑΟΦΗΥΗ 
Υτα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ ςθμειϊνεται υποχρεωτικά θ απάντθςθ του προμθκευτι που κα ζχει: 
- Φθν ζνδειξθ “ΟΑΙ” εάν από τθν προςφορά πλθροφται θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι  ι  αναλαμβάνεται     
θ ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ ι τθν ζνδειξθ “ΡΧΙ” ςε αντίκετθ περίπτωςθ. 
 
4. Υτιλθ ΣΑΤΑΣΡΞΣΗ 
Υτθ ςτιλθ αυτι αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπζσ ανά κελί, ςε άλλα  ςθμεία  τθσ   
προςφοράσ, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ι φωτοτυπίεσ τμθμάτων τουσ, δθμοςιεφματα κ.λ.π. από 
τα   οποία   τεκμθριϊνονται και αιτιολογοφνται πλιρωσ οι απαντιςεισ τθσ προθγοφμενθσ ςτιλθσ τθσ 
προςφοράσ. Ανάλογα φαίνεται οτιδιποτε άλλο ηθτείται από τθν Χπθρεςία (Βεβαίωςθ, μελζτθ, 
διλωςθ ,πρόγραμμα πιςτοποίθςθ κ.λ.π.). Επιςθμαίνεται ότι απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν 
αποτελεί απόδειξθ εκπλιρωςθσ τθσ  προδιαγραφισ και θ επιτροπι αξιολόγθςθσ κατά τθν κρίςθ τθσ 
μπορεί να τθ δεχκεί ι όχι. Ρι παραπομπζσ κα γίνονται ςε ςυγκεκριμζνθ ςελίδα ι ςελίδεσ τθσ 
τεχνικισ προςφοράσ. Γενικζσ αναφορζσ ι αςαφείσ παραπομπζσ δφναται να αποτελζςουν λόγο 
απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. Φονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι   θ  απάντθςθ και θ αντίςτοιχθ 
παραπομπι, ςε όλα τα ςθμεία των πινάκων και θ παροχι όλων των  πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. 
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ΞΗΛΑΘΑΠ  ΠΚΚΝΟΦΩΠΖΠ  

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΦΝΟΚΑ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 

 

ΧΑΤΑΜΦΗΤΙΥΦΙΜΑ ΑΣΑΙΦΗΥΗ ΑΣΑΟΦΗΥΗ ΣΑΤΑΣΡΞΣΗ 

1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ ΣΕΧΝΗΣΟΤ ΝΕΦΡΟΤ 
ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΗ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΗ ΚΑΙ 
ON-LINE ΜΕΘΟΔΩΝ 

   

1.1  Φο μθχάνθμα να είναι πλιρεσ, καινοφργιο, 
αμεταχείριςτο και ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και 
να ζχει παραχθεί και να κυκλοφορήςει την 
τελευταία 10 ετία. Φα χαρακτθριςτικά που κα 
αναφερκοφν να τεκμθριϊνονται απαραίτθτα, 
με αντίςτοιχα prospectus του καταςκευαςτι, 
εγκρίςεισ και άλλα ςτοιχεία προσ αξιολόγθςθ. 
Οα φζρει ςιμανςθ CE, όπωσ προβλζπεται από 
τθν εκάςτοτε ιςχφουςα Ελλθνικι Οομοκεςία.  

ΝΑΙ   

1.2 Οα λειτουργεί με ρεφμα τάςθσ  220V/50Hz, 
με αυτονομία λειτουργίασ τουλάχιςτον δζκα 
(30) λεπτϊν, ςε περίπτωςθ διακοπισ 
ρεφματοσ.  

ΝΑΙ   

1.3 Θ λειτουργία του να βαςίηεται ςε 
μικροχπολογιςτζσ (microprocessors) και να 
αυτοελζγχεται πριν τθν ζναρξθ τθσ 
διαδικαςίασ αιμοκάκαρςθσ.  

ΝΑΙ   

1.4 Οα φζρεται ςε τροχιλατθ βάςθ, με 
δυνατότθτα ακινθτοποίθςθσ των τροχϊν, να 
είναι εφκολο ςτθν μεταφορά του και να φζρει 
αναρτιρεσ φιαλϊν, ςυςκευϊν ορϊν, φίλτρων 
και γραμμϊν.  

ΝΑΙ   

1.5 α) Οα χρθςιμοποιεί φίλτρα αιμοκάκαρςθσ 
όλων των εργοςταςίων. β) Φο μθχάνθμα κα 
πρζπει να δζχεται αρτθριοφλεβικζσ γραμμζσ 
που δεν καλφπτονται από εργοςταςιακό 
απόρρθτο καταςκευισ.  

ΝΑΙ   

1.6 Οα φζρει όλουσ τουσ απαραίτθτουσ 
αυτοματιςμοφσ και ςυςτιματα αςφαλείασ για 
τθν προςταςία του αςκενοφσ είτε από βλάβθ, 
είτε από εςφαλμζνο χειριςμό.  

ΝΑΙ   

1.7 Οα ζχει αυτοδιαγνωςτικό πρόγραμμα 
βλαβϊν ι λακϊν για τθν ταχεία επιςκευι από 
τουσ τεχνικοφσ. Ρι ενδείξεισ των παραμζτρων 
λειτουργίασ να είναι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και 
να απεικονίηονται ψθφιακά ι αναλογικά ι ςε 
οκόνθ.  

ΝΑΙ   

1.8 Οα ζχει ενςωματωμζνο ςφςτθμα 
εφαρμογισ αιμοκάκαρςθσ με Ξονι Βελόνα 
τόςο με μία, όςο και με δφο αντλίεσ.  

ΝΑΙ   

1.9 Οα ζχει αντλία χοριγθςθσ θπαρίνθσ. Οα 
ζχει ςφςτθμα μζτρθςθσ και ελζγχου των ορίων 

ΝΑΙ   
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 αρτθριακισ και φλεβικισ πίεςθσ του αίματοσ 
με τισ αντίςτοιχεσ ενδείξεισ. 

1.10 Οα ζχει ζνδειξθ τθσ διαμεμβρανικισ 
πίεςθσ (ΦΞP). 

ΝΑΙ   

1.11 Οα ζχει αυτόματθ περιςτροφικι αντλία 
αίματοσ, με δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ παροχισ 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ. Θ μζγιςτθ 
δυνατι παροχι αίματοσ κα πρζπει να είναι 
τουλάχιςτον 500 ml/min. Θ αντλία κα πρζπει 
να μπορεί να λειτουργεί και χειροκίνθτα, ςε 
περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ.  

ΝΑΙ   

1.12 Οα ζχει ζνδειξθ τθσ παροχισ του αίματοσ.  ΝΑΙ   

1.13 Οα ζχει ςφςτθμα αυτόματθσ ελεγχόμενθσ 
υπερδιικθςθσ.  

ΝΑΙ   

1.14 Οα ζχει πρόγραμμα υπερδιικθςθσ χωρίσ 
δίοδο διαλφματοσ αιμοκάκαρςθσ (ξθρά 
κάκαρςθ).  

ΝΑΙ   

1.15 Οα διακζτει ςφςτθμα ανίχνευςθσ 

διαφυγισ αίματοσ (blood leak detector) και 

ςφςτθμα αυτόματθσ αεροπαγίδασ. 

ΝΑΙ   

1.16 Ωσ προσ τθν παραςκευι του διαλφματοσ 
αιμοκάκαρςθσ, να είναι αυτόματο και 
αυτόνομο. 20PROC006678046 2020-05-08 
ΑΟΘΜΕΙ ΥΦΘ ΔΙΑΜΘΤΧΠΘ 6Χ/20 Υελίδα 50  

ΝΑΙ   

1.17 Οα είναι τφπου single pass (μονισ 
διζλευςθσ του διαλφματοσ αιμοκάκαρςθσ από 
το φίλτρο αιμοκάκαρςθσ).  

ΝΑΙ   

1.18 Οα ζχει δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ 
παροχισ του τελικοφ διαλφματοσ με ανϊτερο 
όριο τουλάχιςτον 800 ml/min.  

ΝΑΙ   

1.19 Οα ζχει τθ δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ 
κερμοκραςίασ του διαλφματοσ αιμοκάκαρςθσ 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ.  

ΝΑΙ   

1.20 Οα εκτελεί αυτόματθ κερμικι και χθμικι 
αποςτείρωςθ και πλφςιμο με νερό 

ΝΑΙ   

1.21 α) Οα παραςκευάηει διαλφματα 
διττανκρακικϊν και από πυκνό διάλυμα και 
από άνυδρο διττανκρακικό νάτριο ςε ςτερεά 
μορφι (ςκόνθ), με δυνατότθτα 
μεταβολισ/ρφκμιςθσ τθσ ςυγκζντρωςθσ 
διττανκρακικϊν και νατρίου, κατά τθν 
διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ. β) Οα δζχεται 
φφςιγγα ςκόνθσ διττανκρακικϊν που δεν 
καλφπτεται από εργοςταςιακό απόρρθτο 
καταςκευισ.  

ΝΑΙ   

1.22  Οα διενεργεί τθ μζκοδο τθσ 
Αιμοδιικθςθσ, Αιμοδιαδιικθςθσ, με on-line 
παραςκευι διαλυμάτων (υποκατάςταςθσ και 
αιμοκάκαρςθσ). Φα αναλϊςιμα υλικά για τθν 
διεξαγωγι των ωσ άνω μεκόδων δεν κα πρζπει 
να καλφπτονται από εργοςταςιακό απόρρθτο 

ΝΑΙ   





16 
 

 καταςκευισ. 

1.23 Οα ζχουν επιλογζσ και ςυνδυαςμοφσ 
προγραμμάτων κατανομισ του ρυκμοφ 
Χπερδιικθςθσ, τθσ Ρλικισ και Διτανκρακικισ 
Αγωγιμότθτασ ανάλογα με τισ ανάγκεσ κάκε 
αςκενοφσ. (UF, Na+, HCO3 profile). Eπίςθσ να 
ζχουν τθ δυνατότθτα για ςφςτθμα   
προςδιοριςμοφ   και καταγραφισ τθσ 
παρεχόμενθσ δόςθσ αιμοκάκαρςθσ (Kt/V). 
 

ΝΑΙ   

1.24 Οα διακζτουν ςφςτθμα ανίχνευςθσ 
ενθμζρωςθσ διαρροισ διαλφματοσ 
αιμοκάκαρςθσ ςτο υδραυλικό κφκλωμα. 

ΝΑΙ   

1.25 Οα λειτουργοφν με κάρτα μνιμθσ 
αςκενοφσ  μεταφοράσ ςτοιχείων για τθ 
διαχείριςθ των δεδομζνων ςυνταγογράφθςθσ 
& κεραπείασ κακϊσ και να υπάρχει 
δυνατότθτα ςφνδεςθσ του μθχανιματοσ 
αιμοκάκαρςθσ με υπολογιςτι ι ςτο δίκτυο του 
Οοςοκομείου. 

ΝΑΙ   

1.26 Οα διακζτουν ενςωματωμζνο πιεςόμετρο 
για μζτρθςθ τθσ Υυςτολικισ και Διαςτολικισ 
πίεςθσ μζςω περιχειρίδασ. 

ΝΑΙ   

1.27 Οα χρθςιμοποιοφν φίλτρα ςυγκράτθςθσ 
ενδοτοξινϊν για τθν παραγωγι υπερκάκαρου 
διαλφματοσ διάρκειασ χριςθσ τουλάχιςτον 501 
ωρϊν.  

ΝΑΙ   

1.28 Οα ζχουν τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ με 
ςφςτθμα κεντρικισ παροχισ όξινου 
ςυμπυκνωμζνου διαλφματοσ (CCS).  

ΝΑΙ   

1.29  Ρπωςδιποτε κα πρζπει:  
1. Οα δοκεί κατάλογοσ με τισ απαιτοφμενεσ 
προλθπτικζσ ςυντθριςεισ κακϊσ πίεςθσ και 
τθν περιοδικότθτα τουσ για τθν χρονικι 
περίοδο μετά τθν λιξθ τθσ εγγφθςθσ του 
μθχανιματοσ.  
2. Οα παραδοκεί το αναλυτικό service manual, 
το οποίο κα πρζπει απαραίτθτα να περιζχει 
αναλυτικό θλεκτρονικό διάγραμμα, error code 
& part list.  
3. Οα παραδοκοφν operation manuals ςτα 
ελλθνικά και να γίνει εκπαίδευςθ χειριςτϊν 
και τεχνικϊν.  
4. Ρ προμθκευτισ πρζπει να πλθροί τισ 
διατάξεισ τθσ Χπουργικισ απόφαςθσ ΔΧ8δ/Γ.Σ. 
οικ./1348 «Αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ 
ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν 
προϊόντων» (ΦΕΜ 32/Β/16.01.2004) και να ζχει 
πιςτοποιθμζνο ςφςτθμα ποιότθτασ κατά ISO 
9001:2015 και ISO 13485:2016 για τθ διανομι 
κα τθν τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικοφ 

ΝΑΙ   
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 εξοπλιςμοφ. Για το λόγo αυτό ςτισ προςφορζσ 
κα πρζπει να υπάρχουν ςυνθμμζνα ζγκυρα 
πιςτοποιθτικά κοινοποιθμζνου οργανιςμοφ 
από τα οποία να προκφπτει ότι πλθροφνται οι 
όροι τθσ παροφςασ παραγράφου. 
 5. Ρ προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ κα πρζπει να 
φζρει ςιμανςθ CE ςφμφωνα με τθν Ρδθγία 
93/42/ΕΡΜ  
6. Οα ζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ δφο (2) 
χρόνια τουλάχιςτον  
7. Οα ζχει τεχνικι κάλυψθ (service και 
ανταλλακτικά) για δζκα (10) χρόνια 
τουλάχιςτον.  
8. Θα προςφερκεί τεχνικι υποςτιριξθ του 
μθχανιματοσ για δζκα (10) χρόνια (εγγφθςθ 
και ςυμβόλαιο ςυντιρθςθσ μετά τθν λιξθ τθσ 
εγγφθςθσ με ανταλλακτικά). 
20PROC006678046 2020-05-08 ΑΟΘΜΕΙ ΥΦΘ 
ΔΙΑΜΘΤΧΠΘ 6Χ/20 Υελίδα 51 Θ αξία τθσ 
παραπάνω προςφοράσ κα ςυνυπολογιςτεί 
ςτθν ςυνολικι ανθγμζνθ τιμι. Φο παραπάνω 
προςφερόμενο ςυμβόλαιο ςυντιρθςθσ κα 
είναι ςτθν ευχζρεια του Οοςοκομείου να τεκεί 
θ εφαρμογι ι όχι. 
 9. Οα δοκοφν αναλυτικά τιμζσ αναλωςίμων 
και θ κατανάλωςι τουσ ανάλογα με τθν χριςθ.  
10. Θα πρζπει να υπάρχει ςτθν Ελλάδα πλιρεσ 
και οργανωμζνο τμιμα τεχνικισ υποςτιριξθσ, 
με κατάλλθλα καταρτιςμζνο τεχνικό 
προςωπικό, πιςτοποιθμζνο και 
εξουςιοδοτθμζνο από τον καταςκευαςτικό 
οίκο για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ τθσ 
προςφερόμενθσ ςυςκευισ. Οα γίνει 
περιγραφι του τμιματοσ τεχνικισ 
υποςτιριξθσ (διεφκυνςθ ζδρασ, εμπειρία, 
ςτελζχωςθ προςωπικοφ κλπ). Οα κατατεκοφν 
τα πιςτοποιθτικά εκπαίδευςθσ του 
προςωπικοφ από τον καταςκευαςτικό οίκο τθσ 
ςυςκευισ.  
11. Θα γίνει εκπαίδευςθ χρθςτϊν και τεχνικϊν 
(ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό) και να 
παραδοκοφν τα service και operation manuals 
ςτα Ελλθνικά  
12. Οα δοκεί λίςτα εγκατεςτθμζνων 
μθχανθμάτων ςτθν Ελλάδα. 

2. ΠΟΛΤΘΡΟΝΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ   
 

   

2.1 ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑ :  
- Θλεκτροκίνθτθ, πολφςπαςτθ πολυκρόνα.  

- Φροχιλατθ βάςθ με 4 τροχοφσ.  

- Νειτουργία με τάςθ ρεφματοσ 220/50HZ  

ΝΑΙ   
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 - Ματθγορία προςταςίασ IPX4  
 

2.2 ΔΙΑΥΦΑΥΕΙΥ:  
- Σλάτοσ 0.90 μ. περίπου.  

- Ξικοσ 2.00 μ. περίπου.  
 

ΝΑΙ   

2.3 ΜΑΦΑΥΜΕΧΑΥΦΙΜΑ ΥΦΡΙΧΕΙΑ:  
- Υκελετόσ και βάςθ πολυκρόνασ από χάλυβα 
υψθλισ αντοχισ και ποιότθτασ ι ανοξείδωτοσ 
AISI 304-18/10.  

- Ματαςκευι υψθλισ αντοχισ , ϊςτε να 
δζχεται και αςκενείσ με βάροσ ηφγιςθσ 
τουλάχιςτον  190Kg.  

- 4 τροχοί ςυμπαγείσ από ελαςτικό υλικό , 
αντιςτατικοί με κεντρικό μθχανιςμό 
ακινθτοποίθςθσ( Φ100)  

- Τφκμιςθ κζςεων με 4 θλεκτροκινθτιρεσ 
μζςω ενςφρματου χειριςτθρίου με ενδείξεισ 
ςτουσ διακόπτεσ για τισ πολλαπλζσ κινιςεισ 
τθσ πολυκρόνασ :  

1. Ανεξάρτθτθ κίνθςθ πλάτθσ –κακίςματοσ 
–ποδιϊν.  

2. Ανεξάρτθτθ ρφκμιςθ φψουσ 
0,55-0,80μ.τουλάχιςτον.  

3. Ανεξάρτθτθ και αυτόματθ ρφκμιςθ τθσ 
πολυκρόνασ ςτθν κζςθ TRENDELENBURG και 
ANTITRENDELENBURG ( ςε χρόνο <10ϋϋ).  

- Ανεξάρτθτθ κίνθςθ υποποδίου με εφχρθςτο 
μθχανιςμό (χειροκίνθτο ι με θλεκτροκινθτιρα)  

- Ανατομικό ςτρϊμα από 
αφρϊδεσ ,αντιβακτθριδιακό υλικό, με 
δυνατότθτα αποςυναρμολόγθςθσ των 
τμθμάτων του προσ επιςκευι ι 
αντικατάςταςθ. Η αφαίρεςη του ςτρώματοσ 
θα πρζπει ςυνεπώσ να είναι εφκολη και να 
μπορεί να υλοποιείται από το προςωπικό τησ 
Μονάδασ και όχι από Τεχνικοφσ του 
Νοςοκομείου ή του προμηθευτή 
 
Επζνδυςθ με ςυνκετικό δζρμα, άκαυςτο, 
αντιιδρωτικό, μθ απορροφθτικό , υψθλισ 
αντοχισ και ποιότθτασ, χωρίσ 
πτυχϊςεισ ,εςοχζσ κλπ. Επί πλζον ενίςχυςθ τθσ 
επζνδυςθσ ςτα περιφερικά ςθμεία και ςτο 
τμιμα ποδιϊν για προςταςία από φκορζσ  
- Ξαξιλάρι ςτθ κζςθ κεφαλισ ρυκμιηόμενο 
κακϋ φψοσ.  

- Δφο βραχίονεσ ,ςτακεροί, ίδιασ καταςκευισ 
με το ςτρϊμα ,ικανοφ πλάτουσ , με κατάλλθλθ 
άρκρωςθ για ρφκμιςθ ςε πολλζσ κζςεισ και 
ςτακεροποίθςθ με εφχρθςτο μθχανιςμό. 

NAI   
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- Υυςςωρευτισ για τθν λειτουργία τθσ 
πολυκρόνασ ςτθν διάρκεια διακοπισ 
ρεφματοσ.  

- Γείωςθ για αςφάλεια αςκενϊν και 
προςωπικοφ.  

- Μάλυψθ των μθχανικϊν και θλεκτρικϊν 
τμθμάτων για προςταςία , αςφάλεια και 
καλαιςκθςία.  
 

 
2.4 ΕΠΑΤΦΗΞΑΦΑ:  
- Ενςωματωμζνθ βάςθ ςτιριξθσ για ρολό 
χαρτιοφ  
- Σεριςτρεφόμενο τραπεηίδιο 360ο με 
δυνατότθτα κλίςθσ .  
- Χποπόδιο τθλεςκοπικό αποςπϊμενο.  
 

NAI   

2.5 ΕΙΔΙΜΡΙ ΡΤΡΙ:  
1.Ρι πολυκρόνεσ αιμοκάκαρςθσ κα 
παραδοκοφν και κα εγκαταςτακοφν ςτθν 
Ξονάδα Φεχνθτοφ Οεφροφ του Οοςοκομείου 
με ευκφνθ και δαπάνεσ του προμθκευτι.  
2. Ελάχιςτθ εγγφθςθ, καλισ λειτουργίασ δφο 
(2) χρόνια, μετά από τθν θμερομθνία οριςτικισ 
παραλαβισ τουσ από τθν υπθρεςία. Ματά τθν 
διάρκεια του χρόνου εγγφθςθσ το νοςοκομείο 
δεν ευκφνεται για καμία βλάβθ, προερχόμενθ 
από τθ ςυνικθ και ορκι χριςθ τθσ 
πολυκρόνασ και δεν κα επιβαρφνεται με 
κανζνα ποςό για εργατικά, ανταλλακτικά, 
υλικά κλπ.  
3. Ρ προμθκευτισ να είναι πιςτοποιθμζνοσ 
κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485:2003 για 
τθν προμικεια και τθν τεχνικι υποςτιριξθ και 
εγκατάςταςθ των προςφερομζνων ειδϊν.  
Επίςθσ να ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ τθσ 
υπουργικισ απόφαςθσ 
Δ.Χ.8δ/Γ.Σ.οικ./1348/2004 Οα κατατεκοφν 
επικυρωμζνα και μεταφραςμζνα 
πιςτοποιθτικά προσ απόδειξθ των παραπάνω.  
4. Φα προϊόντα να φζρουν τθν ςιμανςθ CE ι 
διλωςθ ςυμμόρφωςθσ και προσ απόδειξθ 
αυτοφ να κατατεκοφν τα αντίςτοιχα 
επικυρωμζνα και μεταφραςμζνα 
πιςτοποιθτικά. Επίςθσ ο καταςκευαςτισ να 
είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO 9001:2000 να 
κατατεκοφν επικυρωμζνα και μεταφραςμζνα 
τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά.  
5.Ματά τθν παράδοςθ να γίνει εκπαίδευςθ των 
χρθςτϊν και των τεχνικϊν του Οοςοκομείου  
για τθν λειτουργία και τθν προλθπτικι 

NAI   
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 ςυντιρθςθ των ειδϊν και να παραδοκοφν δφο 
ςειρζσ εγχειριδίων χειριςμοφ και λειτουργίασ 
τθσ πολυκρόνασ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  
6.Επαρκισ τεχνικι υποςτιριξθ μετά το πζρασ 
τθσ εγγφθςθσ από εξειδικευμζνο προςωπικό 
και διαςφάλιςθ παροχισ ανταλλακτικϊν για 
10 τουλάχιςτον χρόνια.  
7.Ματάκεςθ φφλλου ςυμμόρφωςθσ με τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ  
8.Ρ χρόνοσ παράδοςθσ να μθν υπερβαίνει τισ 

30 θμζρεσ. 

3. ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ  
 

   

3.1 Χαρακτθριςτικά 
 Χαρακτθριςτικά 

 Ξζγιςτεσ εξωτερικζσ διαςτάςεισ: 
Ξικοσ 210 cm x Σλάτοσ 92 cm.  

 Εςωτερικζσ διαςτάςεισ: Ξικοσ 200 cm 
x Σλάτοσ 90 cm. 

 Χψοσ ζωσ 60cm 
 Θλεκτρικι ανφψωςθ Σλάτθσ. 
 Θλεκτρικι ανφψωςθ Γονάτων & 

Σοδιϊν.  
 Θλεκτρικι ρφκμιςθ φψουσ Μρεβατιοφ.  
 Ξζγιςτο φορτίο 170Kg. 
 Νειτουργία Anti-Trendelenburg. 
 Νειτουργία Trendelenburg. 
 Ξε ξφλο ςτισ μετόπεσ. 
 Σλαϊνάπτυςςόμεναμικουσ1μ 
 Σεριλαμβάνονται τα πτυςςόμενα 

κάγκελα. 
 Φροχοί βαρζωσ τφπου με φρζνα. 
 Εγγφθςθ 2 ζτθ.   

 

NAI    

4. ΠΟΛΤΘΡΟΝΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ  ΜΕ ΖΤΓΟ     

4.1 ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑ :  
- Θλεκτροκίνθτθ, πολφςπαςτθ πολυκρόνα.  

- Φροχιλατθ βάςθ με 4 τροχοφσ.  

- Νειτουργία με τάςθ ρεφματοσ 220/50HZ  

- Ματθγορία προςταςίασ IPX4  
 

NAI   

4.2 ΔΙΑΥΦΑΥΕΙΥ:  
- Σλάτοσ 0.90 μ. περίπου.  

- Ξικοσ 2.00 μ. περίπου.  
 

NAI   

4.3 ΜΑΦΑΥΜΕΧΑΥΦΙΜΑ ΥΦΡΙΧΕΙΑ:  
- Υκελετόσ και βάςθ πολυκρόνασ από χάλυβα 
υψθλισ αντοχισ και ποιότθτασ ι ανοξείδωτοσ 
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 AISI 304-18/10.  

- Ματαςκευι υψθλισ αντοχισ , ϊςτε να 
δζχεται και αςκενείσ με βάροσ ηφγιςθσ 
τουλάχιςτον  190Kg.  

- 4 τροχοί ςυμπαγείσ από ελαςτικό υλικό , 
αντιςτατικοί με κεντρικό μθχανιςμό 
ακινθτοποίθςθσ( Φ100)  

- Τφκμιςθ κζςεων με 4 θλεκτροκινθτιρεσ 
μζςω ενςφρματου χειριςτθρίου με ενδείξεισ 
ςτουσ διακόπτεσ για τισ πολλαπλζσ κινιςεισ 
τθσ πολυκρόνασ :  

1. Ανεξάρτθτθ κίνθςθ πλάτθσ –κακίςματοσ 
–ποδιϊν.  

2. Ανεξάρτθτθ ρφκμιςθ φψουσ 
0,55-0,80μ.τουλάχιςτον.  

3. Ανεξάρτθτθ και αυτόματθ ρφκμιςθ τθσ 
πολυκρόνασ ςτθν κζςθ TRENDELENBURG και 
ANTITRENDELENBURG ( ςε χρόνο <10ϋϋ).  

- Ανεξάρτθτθ κίνθςθ υποποδίου με εφχρθςτο 
μθχανιςμό (χειροκίνθτο ι με θλεκτροκινθτιρα)  

- Ανατομικό ςτρϊμα από 
αφρϊδεσ ,αντιβακτθριδιακό υλικό, με 
δυνατότθτα αποςυναρμολόγθςθσ των 
τμθμάτων του προσ επιςκευι ι 
αντικατάςταςθ. Η αφαίρεςη του ςτρώματοσ 
θα πρζπει ςυνεπώσ να είναι εφκολη και να 
μπορεί να υλοποιείται από το προςωπικό τησ 
Μονάδασ και όχι από Τεχνικοφσ του 
Νοςοκομείου ή του προμηθευτή 
Επζνδυςθ με ςυνκετικό δζρμα, άκαυςτο, 
αντιιδρωτικό, μθ απορροφθτικό , υψθλισ 
αντοχισ και ποιότθτασ, χωρίσ 
πτυχϊςεισ ,εςοχζσ κλπ. Επί πλζον ενίςχυςθ τθσ 
επζνδυςθσ ςτα περιφερικά ςθμεία και ςτο 
τμιμα ποδιϊν για προςταςία από φκορζσ  
- Ξαξιλάρι ςτθ κζςθ κεφαλισ ρυκμιηόμενο 
κακϋ φψοσ.  

- Δφο βραχίονεσ ,ςτακεροί, ίδιασ καταςκευισ 
με το ςτρϊμα ,ικανοφ πλάτουσ , με κατάλλθλθ 
άρκρωςθ για ρφκμιςθ ςε πολλζσ κζςεισ και 
ςτακεροποίθςθ με εφχρθςτο μθχανιςμό. 
- Υυςςωρευτισ για τθν λειτουργία τθσ 
πολυκρόνασ ςτθν διάρκεια διακοπισ 
ρεφματοσ.  

- Γείωςθ για αςφάλεια αςκενϊν και 
προςωπικοφ.  

- Θλεκτρονικό ςφςτθμα ηφγιςθσ για τθν 
απεικόνιςθ του βάρουσ του αςκενοφσ κατά τθν 
διάρκεια τθσ κεραπείασ.  

- Μάλυψθ των μθχανικϊν και θλεκτρικϊν 
τμθμάτων για προςταςία , αςφάλεια και 
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 καλαιςκθςία.  
 

4.4 ΕΠΑΤΦΗΞΑΦΑ:  
- Ενςωματωμζνθ βάςθ ςτιριξθσ για ρολό 
χαρτιοφ  
- Σεριςτρεφόμενο τραπεηίδιο 360ο με 
δυνατότθτα κλίςθσ .  
- Χποπόδιο τθλεςκοπικό αποςπϊμενο.  
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4.5 ΕΙΔΙΜΡΙ ΡΤΡΙ:  
1.Ρι πολυκρόνεσ αιμοκάκαρςθσ κα 
παραδοκοφν και κα εγκαταςτακοφν ςτθν 
Ξονάδα Φεχνθτοφ Οεφροφ του Οοςοκομείου 
με ευκφνθ και δαπάνεσ του προμθκευτι.  
2. Ελάχιςτθ εγγφθςθ, καλισ λειτουργίασ δφο 
(2) χρόνια , μετά από τθν θμερομθνία 
οριςτικισ παραλαβισ τουσ από τθν υπθρεςία. 
Ματά τθν διάρκεια του χρόνου εγγφθςθσ το 
νοςοκομείο δεν ευκφνεται για καμία βλάβθ, 
προερχόμενθ από τθ ςυνικθ και ορκι χριςθ 
τθσ πολυκρόνασ και δεν κα επιβαρφνεται με 
κανζνα ποςό για εργατικά, ανταλλακτικά, 
υλικά κλπ.  
3. Ρ προμθκευτισ να είναι πιςτοποιθμζνοσ 
κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485:2003 για 
τθν προμικεια και τθν τεχνικι υποςτιριξθ και 
εγκατάςταςθ των προςφερομζνων ειδϊν.  
Επίςθσ να ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ τθσ 
υπουργικισ απόφαςθσ 
Δ.Χ.8δ/Γ.Σ.οικ./1348/2004 Οα κατατεκοφν 
επικυρωμζνα και μεταφραςμζνα 
πιςτοποιθτικά προσ απόδειξθ των παραπάνω.  
4. Φα προϊόντα να φζρουν τθν ςιμανςθ CE ι 
διλωςθ ςυμμόρφωςθσ και προσ απόδειξθ 
αυτοφ να κατατεκοφν τα αντίςτοιχα 
επικυρωμζνα και μεταφραςμζνα 
πιςτοποιθτικά. Επίςθσ ο καταςκευαςτισ να 
είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO 9001:2000 να 
κατατεκοφν επικυρωμζνα και μεταφραςμζνα 
τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά.  
5.Ματά τθν παράδοςθ να γίνει εκπαίδευςθ των 
χρθςτϊν και των τεχνικϊν του Οοςοκομείου  
για τθν λειτουργία και τθν προλθπτικι 
ςυντιρθςθ των ειδϊν και να παραδοκοφν δφο 
ςειρζσ εγχειριδίων χειριςμοφ και λειτουργίασ 
τθσ πολυκρόνασ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  
6.Επαρκισ τεχνικι υποςτιριξθ μετά το πζρασ 
τθσ εγγφθςθσ από εξειδικευμζνο προςωπικό 
και διαςφάλιςθ παροχισ ανταλλακτικϊν για 
10 τουλάχιςτον χρόνια.  
7.Ματάκεςθ φφλλου ςυμμόρφωςθσ με τισ 
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 τεχνικζσ προδιαγραφζσ  
8.Ρ χρόνοσ παράδοςθσ να μθν υπερβαίνει τισ 

30 θμζρεσ. 

 

5. ΗΛΕΚΣΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ 3-ΚΑΝΑΛΟ 
ΦΟΡΗΣΟ 

   

 Ζγχρωμθ οκόνθ LCD υψθλισ ανάλυςθσ 
5 ζωσ 7 ιντςϊν. 

 Φαυτόχρονθ λιψθ και των 12 
απαγωγϊν. Ψθφιακι τεχνολογία 
ΘΜΓτοσ με ανάλυςθ 24 bit 8000 samples 
/ sec. 

 Απόκριςθ ςυχνότθτασ 0.05 Hz~250 Hz. 

 Αυτόματθ διάγνωςθ ΘΜΓτοσ για 
ενιλικεσ, παιδιά και νεογνά. 
Φαυτόχρονθ καταγραφι 12 παραγϊγων 

 Νειτουργίεσ: ΑΧΦΡΞΑΦΘ, Χειροκίνθτθ 
και Τυκμόσ. 

 Θερμικόσ εκτυπωτι με χαρτί 
διαςτάςεων 80 mm. 

 Δυνατότθτα εκτφπωςθσ ςτισ παρακάτω 
μορφζσ: 1 X 12, 1 X 12+1R, 3 X 4, 3 X 
4+1R, 3/2. 

 Eνςωματωμζνθ μπαταρία λικίου. 

   Ζνδειξθ ςτάκμθσ φόρτιςθσ μπαταρίασ. 

  Ζωσ 300 δευτερόλεπτα ανάλυςθσ 
ρυκμοφ - διευκολφνει τθν ανίχνευςθ 
αρρυκμίασ. 

 Φίλτρα απόρριψθσ παραςίτων 

 Αυτόματθ και χειροκίνθτθ ρφκμιςθ 
ευαιςκθςίασ ςε 7 επίπεδα ( 1.25, 2.5, 5, 
10, 20, 10/5, 20/10) mm/mV & Auto 
Gain. 

  Ανίχνευςθ εμφυτεφςθμου 
βθματοδότθ. 

 Σάγωμα οκόνθσ. 

   Εςωτερικι ψθφιακι μνιμθ 
αποκικευςθσ δεδομζνων με 
χωρθτικότθτα 3000 αρχεία. 

 Δφο κιρεσ USB  για τθν επζκταςθ τθσ 
εςωτερικισ μνιμθσ και τθν ςφνδεςθ 
barcode scanner. 

 Θφρα δικτφου (LAN) για τθν αποςτολι 
των δεδομζνων ςε κεντρικό ςτακμό 

  Φροφοδοςία 220V/AC και μζςω 
εςωτερικισ επαναφορτιηόμενθσ 
μπαταρίασ θ οποία παρζχει αυτονομία 
για περιςςότερο από τρεισ (3) ϊρεσ 
ςυνεχοφσ λειτουργίασ. 

 Εςωτερικι ψθφιακι μνιμθ 
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 αποκικευςθσ δεδομζνων με 
χωρθτικότθτα 3.000 αρχεία ΘΜΓτοσ. 

 Θφρα για κάρτα μνιμθσ SD, για τθν 
επζκταςθ τθσ εςωτερικισ μνιμθσ και 
τθν μεταφορά – αντιγραφι των 
περιςτατικϊν. 

  Δφο κιρεσ USB  για τθν επζκταςθ τθσ 
εςωτερικισ μνιμθσ και τθν ςφνδεςθ 
barcode scanner. 

 Θφρα δικτφου (LAN) για τθν αποςτολι 
των δεδομζνων ςε κεντρικό ςτακμό. 

 Βάροσ ςυςκευισ με μπαταρία = 2,3 
κιλά. 

 CE mark & ISO. 

 Ζγχρωμθ οκόνθ LCD υψθλισ ανάλυςθσ 
5 ζωσ 7 ιντςϊν. 

 Φαυτόχρονθ λιψθ και των 12 
απαγωγϊν. Ψθφιακι τεχνολογία 
ΘΜΓτοσ με ανάλυςθ 24 bit 8000 samples 
/ sec. 

 Απόκριςθ ςυχνότθτασ 0.05 Hz~250 Hz. 

 Αυτόματθ διάγνωςθ ΘΜΓτοσ για 
ενιλικεσ, παιδιά και νεογνά. 
Φαυτόχρονθ καταγραφι 12 παραγϊγων 

 Νειτουργίεσ: ΑΧΦΡΞΑΦΘ, Χειροκίνθτθ 
και Τυκμόσ. 

 Θερμικόσ εκτυπωτι με χαρτί 
διαςτάςεων 80 mm. 

 Δυνατότθτα εκτφπωςθσ ςτισ παρακάτω 
μορφζσ: 1 X 12, 1 X 12+1R, 3 X 4, 3 X 
4+1R, 3/2. 

Η ςυςκευή να ςυνοδεφεται από. 
·         10-πολικό καλϊδιο αςκενοφσ. 
·         4 θλεκτρόδια clip on (άκρων). 
·         6 επικαρδιακά θλεκτρόδια βεντοφηασ. 
·         Μαλϊδιο τροφοδοςίασ 
·         Φροφοδοτικό ΑC/220V. 
·         Επαναφορτιηόμενθ μπαταρία. 
·         Μαλϊδιο γείωςθσ. 
·         Ζνα χαρτί εκτυπωτι. 
·         Εγχειρίδιο λειτουργίασ. 
·         Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 2 ετϊν. 
·         Φεχνικι υποςτιριξθ με ανταλλακτικά και 
service για 10 ζτθ. 
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6. ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ ΔΙΦΑΙΚΟ (AED) ΦΟΡΗΣΟ  
   

6.1 Φρόποσ λειτουργίασ: αυτόματοσ (AED) 
Μυματομορφι:  διφαςικι με αυτόματθ 
ρφκμιςθ για προςαρμογι ςτθν διακωρακικι 
αντίςταςθ του αςκενι 

NAI   
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 Αποδιδόμενθ ενζργεια: 200J ςφμφωνα με 
πρωτόκολλο ΑΘΑ 2010 
Απενεργοποίθςθ φόρτιςθσ: Αυτόματθ ι κατ’ 
επιλογι. 
Χρόνοσ ανάλυςθσ ΘΜΓ:    <10” 
Χρόνοσ φόρτιςθσ ςτα maximum Joules:    <8” 
Βιματα απινίδωςθσ: ενιλικεσ: 150J – 150J – 
200J,  παιδιά: 50J- 50J – 50J 
Ανίχνευςθ βθματοδότθ  Οαι 
Ξζτρθςθ διακωρακικισ αντίςταςθσ:  25 – 100 
οhm, επικυμθτό ζωσ 250οHm 
Ξζγιςτθ απόδοςθ:  50 απινιδϊςεισ ι 4 ϊρεσ 
ςυνεχοφσ λειτουργίασ 

Εφροσ ΘΜΓ:   2 – 25 Hz 
Φφποσ μπαταρίασ:  LiMnO2 (12V 4200mA) 
Σρόγραμμα αυτοελζγχου 
ςυςκευισ:  εβδομαδιαίοσ ζλεγχοσ 
Διαςτάςεισ:   8 X 30 X 27 cm (+/-10%) 
Βάροσ: 2,5 κιλά (+/-0.5Kg) 
Ματθγορία: (94/42/EEC)    ΙΙ Β 
Υτοιχεία καταγραφισ:  ςιμα ΘΜΓ ζωσ 
180’/γεγονόσ /καταγραφι ομιλίασ επιθυμητη 
Ξεταφορά δεδομζνων:  λογιςμικό 
καταςκευαςτι για μετάδοςθ δεδομζνων  μζςω 
USB Εγγφηςη καλήσ λειτουργίασ: ςυςκευι 10 
ζτθ, μπαταρία 4 ζτθ 
Περιλαμβάνεται 1 ςετ ηλεκτροδίων 
απινίδωςησ SB 

7. ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ, ΣΡΑΧΗΛΑΣΗ  
   

7.1  

 Θ ςυςκευι να είναι εξοπλιςμζνθ με 4 
αντιςτατικοφσ τροχοφσ με 2 φρζνα και 
με λαβι για τθν μετακίνθςθ. 

 Οα μπορεί να μετακινθκεί εφκολα και 
να ζχει ςχεδιαςτεί για ςχεδόν ςυνεχι 
χριςθ. 

 Οα είναι ιδιαίτερα κατάλλθλο για 
νοςοκομειακι χριςθ, για τθν 
tracheotomized αςκενείσ και 
χειρουργικζσ εφαρμογζσ. 

 Οα είναι φτιαγμζνθ από εξαιρετικά 
ανκεκτικά υλικά ςτθν κερμότθτα, 
θλεκτρικά μονωμζνθ με πλαςτικό υλικό 
ςφμφωνα με τισ τελευταία ευρωπαϊκά 
πρότυπα αςφάλειασ, το προϊόν να 
διατίκεται με δφο 2000cc 
πολυανκρακικά autocavable βάηα με 

NAI   
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 βαλβίδα υπερχείλιςθσ και να είναι 
εξοπλιςμζνθ με ρυκμιςτι και δείκτθ 
κενοφ που βρίςκεται ςτθν μπροςτινι 
πλευρά. 

Φεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Φροφοδοςία: 230V - 50Hz 
 Ξζγιςτθ αναρρόφθςθ: -0.90 bar / 

-90kPa / -675 mmHg 
 Τοι: 60 λίτρα / λεπτό 
 Ματανάλωςθ ιςχφοσ: 230 VA 
 Αςφάλεια: 1 x 4 A 250V 
 Υυνεχισ χριςθ 
 Βάροσ: 13 κιλά 
 Διαςτάςεισ: 460 x 600 x 420 mm 

 

8. ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΤΜΕΣΡΟ ΦΟΡΗΣΟ     

8.1  

 Οα επιτρζπει τθ ςυνεχι 
παρακολοφκθςθ και μετριςεισ 
spot-check. 

 Ζγχρωμθ οκόνθ TFT-LCD 3 ιντςϊν  
 Εφχρθςτθ, ελαφριά ςυςκευι 
 Φιμζσ SpO2 και παλμϊν ςε πραγματικό 

χρόνο 
 Διαχείριςθ ςυναγερμϊν SatSeconds 
 Μαμπφλθ 
 Φωτεινζσ μπάρεσ 
 Δεδομζνα τάςθσ πίνακα 
 Ματάλλθλο για παρακολοφκθςθ φπνου 

(τρόποσ μελζτθσ φπνου) 
 Θ τεχνολογία προοδευτικισ 

επεξεργαςίασ ςιματοσ εξαςφαλίηει 
αξιόπιςτθ λειτουργία ακόμθ και ςε 
δφςκολεσ καταςτάςεισ 
παρακολοφκθςθσ (π.χ. χαμθλι 
αιμάτωςθ, ανιςυχοι αςκενείσ) 

 Χωρθτικότθτα αποκικευςθσ 
δεδομζνων 80 ωρϊν (θμερομθνία, 
ϊρα, καταςτάςεισ ςυναγερμοφ, ρυκμόσ 
παλμοφ και SpO2) 

 Ακουςτικόσ και οπτικόσ ςυναγερμόσ 
 Τυκμιηόμενο όριο ςυναγερμοφ 
 Νειτουργεί με 4 μπαταρίεσ λικίου AA 
 Φα δεδομζνα να μποροφν να 

μεταφερκοφν ςε υπολογιςτι για 
ανάλυςθ δεδομζνων και εκτφπωςθ. 
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 9. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΟΜΕΣΡΟ ΣΡΑΧΗΛΑΣΟ – 
ΟΞΤΜΕΣΡΟΤ 

   

9.1  Οα είναι µόνιτορ αναίµακτθσ µζτρθςθσ τθσ 
πίεςθσ, κατάλλθλο για µζτρθςθ ςε ενιλικεσ.  

2.    Οα διακζτει εφροσ ορίων µζτρθςθσ τθσ 
πίεςθσ από 10 ζωσ 300 mmHg. 

3.      Οα διακζτει εφροσ ορίων µζτρθςθσ 
παλµικοφ ρυκµοφ από 40 ζωσ 300 bpm. 

4.      Οα διακζτει ενδείξεισ τθσ ςυςτολικισ, τθσ 
διαςτολικισ και τθσ µζςθσ πίεςθσ. 

5.      Οα διακζτει δυνατότθτα ρφκµιςθσ του 
χρόνου επανάλθψθσ τθσ µζτρθςθσ από l' ζωσ 
480' . 

6.      Ρι µετριςεισ τθσ αναίμακτθσ πίεςθσ να 
γίνονται είτε κατ' επίκλθςθ, είτε αυτόµατα, 
είτε ςυνεχϊσ. 

7.      Οα διακζτει ςφςτθµα αςφάλειασ από 
υπερβολικι πίεςθ περιχειρίδασ. 

8.      Οα µετρά και να απεικονίηει τον καρδιακό 
ρυκµό. 

9.      Ρι ψθφιακζσ ενδείξεισ να είναι 
ευδιάκριτεσ τόςο από απόςταςθ όςο και ςε 
οποιεςδιποτε ςυνκικεσ φωτιςµοφ με 
δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ φωτεινότθτασ. 

10.  Οα διακζτει εςωτερικι επαναφορτιηόμενθ 
μπαταρία λικίου - για μεγάλθ διάρκεια ηωισ 
και χωρίσ φαινόμενο µνιµθσ - µε αυτονοµία 
12 ωρϊν κατ'ελάχιςτο, µε όλεσ τισ 
παραμζτρουσ ςε λειτουργία. Ρ φορτιςτισ τθσ 
µπαταρίασ να είναι ενςωματωμζνοσ ςτο 
µθχάνθµα. 

11.  Οα διακζτει ενςωµατωµζνο τροφοδοτικό 
για λειτουργία 100-240V /50-60HZ. 

12.  Οα ζχει µικρζσ διαςτάςεισ για να 
µεταφζρεται εφκολα. 

13.  Οα διακζτει τροχιλατο του 
καταςκευαςτικοφ οίκου . 

14.  Οα είναι κατάλλθλο για νοςοκοµειακι 

NAI   
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 χριςθ. 

15.  Ματά τθν παράδοςθ να ςυνοδεφεται 
από cuff πολλαπλϊν χριςεων ενθλίκων και 
παίδων, κακϊσ και ςωλινα ςφνδεςθσ τθσ 
περιχειρίδασ µε το πιεςόµετρο. 

16.  Οα διακζτει CE Mark και ζγκριςθ FDA. 

17.  Θ ςυςκευι να ςυνοδεφεται από εγγφθςθ 
δφο (2) ετϊν. 

10. ΑΚΟ ΑΝΑΝΗΨΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  
   

10.1 Οα ςυνοδεφεται με  

 Ξάςκα αεριςμοφ ςιλικόνθσ  
 Τεηερβουάρ Ρξυγόνου 
 Υωλινα ςφνδεςθσ οξυγόνου 
 Ματάλλθλθ για ενιλικεσ βάρουσ 

≥30  Kgr 
 Βαλβίδα εκτόνωςθσ πίεςθσ: 

60±5cmH2O 
 Θερμοκραςία λειτουργίασ: -18 ° C ζωσ 

50 ° C 
 Ματαςκευι από ςιλικόνθ 
 Οα μθν περιζχει Latex 
 Υιμανςθ CE 
 Εγγφθςθ: Ζωσ 2 ζτθ. 
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1.2.2. Σεριεχόμενα (υπο)φακζλου «Ρικονομικι Σροςφορά» 

Υτον (υπο)φάκελο* με τθν ζνδειξθ «Ρικονομικι Σροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα. 
Θ Ρικονομικι Σροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο 
«Ρικονομικι Σροςφορά». 
Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα 
του ςυςτιματοσ. Υτθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Φα ςτοιχεία που 
περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά 
υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Υε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα 
παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. 
 
1.2.2.1. Σροςφερόμενεσ Φιμζσ 
Ι. Φιμι μονάδοσ ςε ΕΧΤΩ ςυμπεριλαμβανομζνων των Χπζρ τρίτων κρατιςεων και κάκε είδουσ 
δαπανϊν για τθν παρεχόμενθ υπθρεςία.  Σροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΧΤΩ ι που 
κακορίηουν ςχζςθ ΕΧΤΩ προσ ξζνο νόμιςμα κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
ΙΙ.   Σροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ.  
ΙII. Ρι τιμζσ κα δίδονται ωσ εξισ: 

Ι. Φιμι με κρατιςεισ χωρίσ Φ.Σ.Α. 
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ΙΙ. Σοςοςτό Φ.Σ.Α. επί τοισ %, ςτο οποίο υπάγεται θ υπθρεςία. (Υε περίπτωςθ που αναφζρεται 

εςφαλμζνοσ Φ.Σ.Α αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν Χπθρεςία). 
 Επιςθμαίνονται τα ακόλουκα : 
- ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Σ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα από 
το ςφςτθμα. 
Υθμειϊνονται τα ακόλουκα : 
- Θ ςφγκριςθ των οικονομικϊν προςφορϊν για τθν παρεχόμενα είδθ  κα γίνεται ςτθν κακαρι αξία 

χωρίσ Φ.Σ.Α. 
- Επιςθμαίνεται ότι θ ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι τθσ οικονομικισ προςφοράσ,  δεν κα πρζπει 
να ξεπερνά τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ. 
- Εάν ςτο διαγωνιςμό θ προςφερόμενθ τιμι είναι υπερβολικά χαμθλι, κα εξετάηονται λεπτομερϊσ 
οι προςφορζσ πριν τθν ζκδοςθ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Για τον ςκοπό αυτό, κα ηθτθκοφν από τον 
προςφζροντα να παραςχεκοφν εγγράφωσ οι αναγκαίεσ διευκρινίςεισ ςχετικά με τισ τεχνικζσ λφςεισ 
που ζχουν επιλεγεί ι τισ εξαιρετικά ευνοϊκζσ ςυνκικεσ που διακζτει ο προςφζρων για τθν υπθρεςία 
ι τθν πρωτοτυπία των προτεινομζνων υπθρεςιϊν, τισ οποίεσ επαλθκεφει πριν τθν απόρριψθ τθσ 
προςφοράσ, ςφμφωνα και με τα οριηόμενα ςτα αρ. 88-89 του Ο. 4412/2016. 

1.2.2.2. Υφγκριςθ τιμϊν 

1.2.2.2.1. Επιςθμαίνεται ότι τα οικονομικά ςτοιχεία (προςφερόμενεσ τιμζσ, ανάλυςθ τιμϊν, 
οικονομικά ςτοιχεία κλπ.) οι προμθκευτζσ υποχρεοφται ΕΣΙ ΣΡΙΟΗ ΑΣΡΜΝΕΙΥΞΡΧ να τα 
υποβάλλουν εντόσ του φακζλου τθσ οικονομικισ προςφοράσ τθν οποία κα υποβάλουν ςτθν 
θλεκτρονικι πλατφόρμα του Ε.Υ.Η.Δ.Η.Υ. 
1.2.2.2.2 Θ Χπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία 
απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται να 
παρζχουν αυτά. 
1.2.2.2.3 ΧΤΡΟΡΥ - ΦΤΡΣΡΥ ΣΝΗΤΩΞΗΥ 

1. Θ πλθρωμι των προμθκευτϊν κα γίνει ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία , μετά τθν 
οριςτικι ποςοτικι  
      και  ποιοτικι   παραλαβι των ειδϊν.  

2. Ωσ προσ τον τρόπο πλθρωμισ και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του 
αναδόχου ιςχφουν τα  οριηόμενα ςτο αρ. 200 του Ο. 4412/2016. 

3.   Ρ Ανάδοχοσ επιβαρφνεται επιπλζον με τισ κάτωκι κρατιςεισ 

          - Χπζρ ΕΑΑΔΘΥΧ 0,07% 
            - Χαρτόςθμο  3% επί ΕΑΑΔΘΥΧ 
            - ΡΓΑ  χαρτοςιμου 20% επί χαρτ. ΕΑΑΔΘΥΧ 

           - Χπζρ ΑΕΣΣ 0,06% 
            - Χαρτόςθμο  3% επί ΑΕΣΣ 
            -  Χπζρ Ψυχικισ Χγείασ  2% 

            -  Φόροσ προμθκευτϊν 4%  

 
1.2.2.2.4 Τιτρα θκικοφ περιεχομζνου. 
- Απορρίπτονται προςφορζσ επιχειριςεων (καταςκευαςτικϊν ι εμπορικϊν) που κατά παράβαςθ 
των Άρκρων 138 και 182 τθσ Διεκνοφσ Υφμβαςθσ Εργαςίασ απαςχολοφν ι εκμεταλλεφονται 
ανθλίκουσ κάτω των 15 ετϊν. 
- Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ τθρεί τισ 
υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ 
και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι 
οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα X του Σροςαρτιματοσ Α' του Ο. 4412/2016. 

1.2.2.2.5 Επιςθμαίνονται τα παρακάτω: 
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Ματά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τον Ρικονομικό Φορζα ςθμαίνονται από αυτόν με χριςθ του 
ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό 
χαρακτιρα. 
• Ρ χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι εκατόν ογδόντα (180) θμερολογιακζσ θμζρεσ, 

προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. 
Σροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω αναφερομζνου απορρίπτεται 
ωσ απαράδεκτθ. 

Θ διάρκεια ιςχφοσ των προςφορϊν μπορεί να παρατακεί εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι πριν από τθν λιξθ τθσ, και κατ' ανϊτατο όριο ίςο με το παραπάνω οριηόμενο 
χρονικό διάςτθμα. Εάν προκφψει κζμα παράταςθσ τθσ ιςχφοσ των προςφορϊν, ιςχφουν τα 
αναφερόμενα ςτο άρκρου 97 του Ο. 4412/2016. Υτο ζγγραφο αίτθμα τθσ Α.Α. προσ τουσ 
προςφζροντεσ για παράταςθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, πριν τθ λιξθ αυτισ, αν αποδζχονται τθν 
παράταςθ για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, οι προςφζροντεσ οφείλουν να απαντιςουν ςχετικά 
μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ ειδοποίθςθσ ςτθν 
πλατφόρμα του ΕΥΘΔΘΥ και ςε περίπτωςθ που αποδζχονται τθν αιτοφμενθ παράταςθ, οφείλουν να 
ανανεϊςουν και τισ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Υυμμετοχισ τουσ, αν αυτζσ δεν ιςχφουν για τθν τυχόν 
παράταςθ. Θ διλωςθ παράταςθσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ γίνεται δεκτι μόνο αν 
υποβλικθκε μζςα ςτο ωσ άνω δεκαιμερο διάςτθμα μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (ΕΥΘΔΘΥ) με θλεκτρονικό ζγγραφο το οποίο φζρει ψθφιακι 
υπογραφι του προςφζροντα ι του νομίμου εκπροςϊπου του. Για τουσ διαγωνιηόμενουσ που 
αποδζχονται τθν παράταςθ, οι προςφορζσ τουσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν για το παραπάνω αυτό 
διάςτθμα. Ξετά τθν λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ, ματαιϊνονται τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ, 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 τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου 
ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Υτθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται 
με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. Θ 
ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ ςτον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ, τον δεςμεφει όμωσ μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχτεί. Ρ ςυμμετζχων δεν ζχει δικαίωμα 
να αποςφρει τθν  
προςφορά του  μετά τθν κατάκεςι τθσ. Υε περίπτωςθ που θ προςφορά  αποςυρκεί, με τθν 
επιφφλαξθ των αναφερομζνων ςτισ παρ. 2 και 3 αρ. 104 του Ο. 4412/2016 περί οψιγενϊν 
μεταβολϊν, ο ςυμμετζχων υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα: 
- ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ 
- κατάπτωςθ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Υυμμετοχισ χωρίσ άλλθ διατφπωςθ ι 
δικαςτικι ενζργεια. Ματά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 97 του 
Ο.4412/2016. 
• Σεριπτϊςεισ προςφορϊν που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τουσ απαράβατουσ όρουσ τθσ Δ\ξθσ 

ςυνεπάγονται απόρριψθ των προςφορϊν. 
• Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
• Διευκρινίςεισ που δίνονται από τουσ προςφζροντεσ οποτεδιποτε μετά τθν λιξθ χρόνου 

κατάκεςθσ των προςφορϊν τουσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
• Ξετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα, επί νομίμωσ υποβλθκζντων 

δικαιολογθτικϊν, οι διαγωνιηόμενοι παρζχουν διευκρινίςεισ μόνο όταν αυτζσ ηθτοφνται από 
αρμόδιο όργανο είτε κατά τθν ενϊπιων του διαδικαςία, είτε κατόπιν εγγράφου τθσ Χπθρεςίασ, 
μετά τθν ςχετικι γνωμοδότθςθ του οργάνου. Από τισ διευκρινίςεισ, οι οποίεσ παρζχονται, 
ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για 
τα οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο όργανο, ςφμφωνα και το αρ. 102 του Ο. 
4412/2016. 

• Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται. 
• Ξε τθν ςυμμετοχι του υποψιφιου οικονομικοφ φορζα ςτον Διαγωνιςμό και χωρίσ άλλθ 
διλωςθ ι ειδικι μνεία ςτθν προςφορά αποδεικνφεται ανεπιφφλακτα από μζρουσ του τα ακόλουκα: 
• Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 
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• Θ προςφορά του ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ των οποίων 
ζλαβε πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ. 
• Φα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι. 
• Σαραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ - ματαίωςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
• Υυμμετζχει με μια μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
• Αποδζχεται ςε περίπτωςθ αδυναμίασ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ λόγω τεχνικοφ προβλιματοσ 
ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα μζςω του οποίου διεξάγεται ο θλεκτρονικόσ πλειςτθριαςμόσ, ο 
τελευταίοσ επαναλαμβάνεται ςε θμερομθνία και ϊρα που γνωςτοποιεί θ ανακζτουςα αρχι ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ. 

2. ΗΝΕΜΦΤΡΟΙΜΗ ΑΣΡΥΦΤΑΓΙΥΗ ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ 

Η θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τρείσ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν και ϊρα 11:00 π.μ, μζςω των αρμόδιων 
πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά 
των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν. 
ΕΣΡΞΕΟΩΥ ΗΞΕΤΡΞΗΟΙΑ ΗΝΕΜΦΤΡΟΙΜΗΥ ΑΣΡΥΦΤΑΓΙΥΗΥ ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ ΡΤΙΖΕΦΑΙ Η 21 IOYNIOY  
2021  ΗΞΕΤΑ  ΔΕΧΦΕΤΑ  ΜΑΙ ΩΤΑ 11.00 π.μ. 
Ματά τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία και ϊρα γίνεται αποςφράγιςθ μόνο των θλεκτρονικϊν 
(υπό)φακζλων «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ -  Φεχνικι Σροςφορά» . 
Ρι θλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται θλεκτρονικά μζςω 
των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων, ςε θμερομθνία και ϊρα που κα 
γνωςτοποιθκεί ςε αυτοφσ των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ μετά τθν αξιολόγθςθ των 
λοιπϊν ςτοιχείων αυτϊν. 
Αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ - 
Φεχνικι Σροςφορά», οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο 
περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν. 
Ρμοίωσ, μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Ρικονομικι Σροςφορά», οι 
προςφζροντεσ των οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ αποςφραγίςκθκαν, κα ζχουν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν προκειμζνου να λαμβάνουν 
γνϊςθ των τιμϊν που προςφζρκθκαν. 

3. ΔΙΑΔΙΜΑΥΙΑ  ΗΝΕΜΦΤΡΟΙΜΗΥ ΑΠΙΡΝΡΓΗΥΗΥ ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ 
Ξετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Υφςτθμα οργάνων τθσ, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων 
και των διαδικαςιϊν τθσ κατά περίπτωςθ Ανακζτουςασ Αρχισ. Υυγκεκριμζνα μζςα από το 
Υφςτθμα ιδίωσ: 
• Θ αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ, που ζχει οριςκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι και τα μζλθ τθσ, πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ του ςυςτιματοσ, προβαίνει ςτθ διαδικαςία 
ελζγχου και αξιολόγθςθσ των κατά περίπτωςθ φακζλων και υποφακζλων των προςφορϊν. 
• Θ αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ ςυντάςςει και υπογράφει τα κατά 
περίπτωςθ πρακτικά αξιολόγθςθσ των φακζλων και υποφακζλων των προςφορϊν. 
• Θ ανακζτουςα αρχι εκδίδει τισ ςχετικζσ αποφάςεισ επί τθσ αξιολόγθςθσ των θλεκτρονικϊν 
προςφορϊν . 
• Ρι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ 
προςφοράσ τουσ. 
• Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ διαγωνιςμοφ ι άλλοι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ από τθν ανακζτουςα 
αρχι του διαγωνιςμοφ απευκφνουν αιτιματα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ χριςτεσ - οικονομικοφσ 
φορείσ για παροχι διευκρινίςεων επί υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν και οι χριςτεσ - 
οικονομικοί φορείσ παρζχουν τισ διευκρινίςεισ εντόσ των κατά περίπτωςθ προκεςμιϊν που τουσ 
ορίηονται. 
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4. ΔΙΑΔΙΜΑΥΙΑ ΑΟΑΔΕΙΠΗΥ ΞΕΙΡΔΡΦΗ - ΜΑΦΑΜΧΤΩΥΗ 

Ξετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν ςε εφαρμογι του άρκρου 103 του Ο. 4412/2016, ο 
προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10)  θμερϊν 
από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ που του αποςτζλλεται θλεκτρονικά, υποβάλλει θλεκτρονικά μζςω 
του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείου pdf και ςε φάκελο με ςιμανςθ «Δικαιολογθτικά 
Ματακφρωςθσ», τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ και αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 5.1 και 5.2. Φα δικαιολογθτικά προςκομίηονται από τον προςφζροντα εντόσ τριϊν 
(3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι 
ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία. 

5.1. ΔΙΜΑΙΡΝΡΓΗΦΙΜΑ ΣΤΡΥΩΣΙΜΗΥ ΜΑΦΑΥΦΑΥΗΥ ΦΡΧ ΣΤΡΥΦΕΤΡΟΦΡΥ ΥΦΡΟ ΡΣΡΙΡ ΣΤΡΜΕΙΦΑΙ 
ΟΑ ΓΙΟΕΙ Η ΜΑΦΑΜΧΤΩΥΗ. 

Δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν προςωπικι κατάςταςθ του προςφζροντοσ και τα οποία 
υποβάλλονται κατά τα ωσ άνω από αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, κατά 
περίπτωςθ είναι : 

5.1.1. Φυςικά πρόςωπα : 

5.1.1.1. Απόςπαςμα μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου 
εγγράφου 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 
να προκφπτει ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ παρ. 1 του αρ. 73, και πιο ςυγκεκριμζνα ότι 
δεν 
ζχουν καταδικαςκεί για: 
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 24θσ Ρκτωβρίου 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 Μοινοτιτων 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/ΔΕΧ του Υυμβουλίου 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 Μοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με 
το ν. 2803/2000 (Α' 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΧ του Υυμβουλίου 
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 Ρδθγίασ 2005/60/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του 
Υυμβουλίου τθσ 26θσ 
Ρκτωβρίου 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 (Α' 166), ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται 
ςτο άρκρο 2 τθσ Ρδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου 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/ΔΕΧ του Υυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 
νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). Υθμειϊνεται ότι: 
- θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα του δεφτερου 

εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73. 
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- ςε περίπτωςθ που το απόςπαςα ποινικοφ μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ αποφάςεισ, οι 

ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να επιςυνάπτουν ςε θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι pdf τισ 
αναφερόμενεσ ςε αυτό καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 

5.1.1.2. Σιςτοποιθτικό το οποίο εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι 
χϊρασ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ κατά τθν παράγραφο 6 
ζγγραφθσ ι θλεκτρονικι ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι: 
- δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι 
- δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι δεν ζχει υπαχκεί ςε 
διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι δεν ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του 
δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια 
διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
- δεν ζχει κρικεί ωσ 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 του. 

5.1.1.3 Σιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, από 
το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) 
κακϊσ και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. 

5.1.1.4. Για τθν απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 
Σιςτοποιθτικό / Βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ Ξθτρϊου του Σαρατιματοσ ΧΙ του 
Σροςαρτιματοσ Α του Ο.4412/2016, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό 
και το ειδικό επάγγελμα τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και αφετζρου ότι 
εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ. Για όςουσ αςκοφν γεωργικό ι κτθνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται ςχετικι βεβαίωςθ 
άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια αρχι ι αρχι Ρ.Φ.Α. 

5.1.2. Φα νομικά πρόςωπα: 
5.1.2.1. Φα παραπάνω δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 5.1.1 
Φο απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ 
αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του νομικοφ προςϊπου, των ωσ άνω παραγράφων, αφορά τουσ 
Διαχειριςτζσ όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ρ.Ε , Ε.Ε, Ε.Σ.Ε. και IKE, τον Διευκφνοντα Υφμβουλο και 
τα μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου όταν το νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε. και ςε κάκε άλλθ 
περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του. 

 
5.1.3. Ρι ςυνεταιριςμοί : 
5.1.3.1 Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ κατά τθν παράγραφο 6 ζγγραφθσ ι θλεκτρονικισ ειδοποίθςθσ, ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο 
αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
πρόεδροσ του Διοικθτικοφ του Υυμβουλίου δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι 
απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ περίπτωςθσ α τθσ παραγράφου 5.1.1.1. 
5.1.3.2 Φα δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων 5.1.1.2, 5.1.1.3 και 5.1.1.4 τθσ παραγράφου 5.1.1, και 
τθσ περίπτωςθσ 5.1.2.1 τθσ παραγράφου 5.1.2. 
5.1.3.3.Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο Υυνεταιριςμόσ 
λειτουργεί νόμιμα.  
5.1.4.Ρι ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλουν κοινι 
προςφορά : 

Φα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει 

ςτθν Ζνωςθ. Υθμειϊνεται ότι : 
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> Φα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 

μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Υτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 
εφαρμόηεται θ Υυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

> Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει ζνα ι περιςςότερα από τα ωσ άνω ζγγραφα ι 
πιςτοποιθτικά ι όπου τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ παραπάνω 
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 5.1 κακϊσ και ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 και 
ςτθν περίπτωςθ β' τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 του Ο. 4412/2016, το/α ζγγραφο/α ι το/α 
πιςτοποιθτικό/α μπορεί/οφν να αντικακίςταται/νται 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. 

5.2. ΔΙΜΑΙΡΝΡΓΗΦΙΜΑ ΣΡΧ ΑΣΡΔΕΙΜΟΧΡΧΟ ΦΡ ΕΝΑΧΙΥΦΡ ΕΣΙΣΕΔΡ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΗΥ ΜΑΙ 
ΧΤΗΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΗΥ ΕΣΑΤΜΕΙΑΥ ΦΡΧ ΣΤΡΥΦΕΤΡΟΦΡΥ ΜΑΙ ΦΑ ΡΤΙΑ ΦΡΧΥ : 

Δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν το ελάχιςτο επίπεδο οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ του προςφζροντοσ και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ωσ άνω  αναφερόμενα, από 
αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, είναι ζνα από τα παρακάτω: 
5.2.1 Διλωςθ περί του ολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν και, κατά περίπτωςθ του κφκλου 
εργαςιϊν ςτον τομζα δραςτθριοτιτων που αποτελεί το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, 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, από τα οποία κα προκφπτει ότι το φψοσ του ςυνολικοφ κφκλου 
εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, κατά μζςο όρο για το ανωτζρω χρονικό διάςτθμα, είναι ίςο ι 
μεγαλφτερο με το 1/3 τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ τθσ διακιρυξθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ 
λειτουργεί για χρόνο μικρότερο τθσ τριετίασ κα υποβάλει Διλωςθ για όςο χρόνο λειτουργεί. 
5.3. ΔΙΜΑΙΡΝΡΓΗΦΙΜΑ ΣΡΧ ΑΣΡΔΕΙΜΟΧΡΧΟ ΦΗΟ ΦΕΧΟΙΜΗ ΜΑΙ ΕΣΑΓΓΕΝΞΑΦΙΜΗ ΙΜΑΟΡΦΗΦΑ ΦΡΧ 
ΣΤΡΥΦΕΤΡΟΦΡΥ 
Δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα του προςφζροντοσ και 
τα οποία υποβάλλονται κατά τα ωσ άνω  αναφερόμενα, από αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ, είναι από τα παρακάτω: 
κατάλογοσ των κυριότερων παραδόςεων ι των κυριότερων υπθρεςιϊν που πραγματοποιικθκαν 
τθν τελευταία τριετία, κατά μζγιςτο όριο, με αναφορά του αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και 
του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ παραλιπτθ. 
Φα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν κατακφρωςθ τθσ προμικειασ ςτον προςφζροντα 
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf και προςκομίηονται κατά 
περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. ταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι. 
Ρι δθλϊςεισ του παρόντοσ άρκρου υπογράφονται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ 
τοφτο και δεν απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ. 
 
 
6. ΗΝΕΜΦΤΡΟΙΜΗ ΑΣΡΥΦΤΑΓΙΥΗ ΦΑΜΕΝΡΧ «ΔΙΜΑΙΡΝΡΓΗΦΙΜΑ ΜΑΦΑΜΧΤΩΥΗΥ» 
Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ» του προςφζροντοσ ςτον 
οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ γίνεται δφο εργάςιμεσ θμζρεσ μετά και τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ μορφι, φςτερα από ςχετικι ειδοποίθςθ των ςυμμετεχόντων που 
δικαιοφνται να λάβουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν που υπεβλικθςαν. Θ αποςφράγιςθ γίνεται 
μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και 
διαδικαςιϊν. 
Αμζςωσ μετά τθν ανωτζρω θλεκτρονικι αποςφράγιςθ, οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ  ςτο περιεχόμενο του φακζλου των Δικαιολογθτικϊν Ματακφρωςθσ που 
αποςφραγίςκθκαν. 
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7. ΑΟΑΔΕΙΠΗ ΞΕΙΡΔΡΦΗ 

Για τθν ανάδειξθ του μειοδότθ εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 103 του Ο. 4412/2016. 

8. ΔΙΡΙΜΗΦΙΜΕΥ ΣΤΡΥΦΧΓΕΥ  
Α. Από τθν 1θ -1-2017 
8.1 Υφμφωνα με τθν παρ. 8 του αρ 379 του Ο. 4412/2016, ςτισ διαφορζσ που προκφπτουν κατά τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ςυμβάςεων, κακϊσ και τροποποίθςθσ αυτϊν, με εκτιμϊμενθ αξία ανϊτερθ 
των εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΣΑ και ανεξάρτθτα από τθ 
φφςθ τουσ, εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτο Βιβλίο ΙV του Ο.4412/2016 (ΦΕΜ 147/Α/2016) άρκρα 
345-374 περί «Ζννομθσ Σροςταςίασ κατά τθ Υφναψθ Δθμόςιων Υυμβάςεων». 
8.2 Υφμφωνα με τθν παρ. 1(γ) του αρ. 361 του Ο.4412/2016 (ΦΕΜ 147/Α/2016), ειδικά για τθν 
άςκθςθ 
προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) 
θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΜΘΞΔΘΥ. 
8.3. Ματά τισ λοιπζσ διαδικαςίεσ υποβολισ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά πράξεων που εκδίδονται 
πριν από τθν ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο Βιβλίο ΙV του Ο.4412/2016 (ΦΕΜ 
147/Α/2016) άρκρα 345-374 περί «Ζννομθσ Σροςταςίασ κατά τθ Υφναψθ Δθμόςιων Υυμβάςεων». 

9. ΝΡΙΣΡΙ ΡΤΡΙ ΦΗΥ ΔΙΑΜΗΤΧΠΗΥ 

 9.1. Ε Γ Γ Χ Η Υ Ε Ι Υ 

9.1.1. Ρι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ 
τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΥΔΥ και ζχουν, ςφμφωνα 
με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Ξποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Φ.Α.Α. - 
Φ.Υ.Ξ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Φαμείου Σαρακατακθκϊν και Δανείων με 
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Φα αντίςτοιχα ζγγραφα των εγγυιςεων 
αν δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ. 

9.1.2. Εγγφθςθ Υυμμετοχισ 
1. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Υυμμετοχισ πρζπει να αναφζρει τθν πλιρθ επωνυμία, τον ΑΦΞ και τθν 
Δ/νςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται και το ποςό τθσ κα πρζπει να καλφπτει το 
2% του προχπολογιςμοφ τθσ υπθρεςίασ χωρίσ ΦΣΑ όπωσ αυτόσ δίδεται ςτο ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ Α'.  
Ματά ςυνζπεια το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, πρζπει να είναι ίςο με το ποςοςτό 2% επί τθσ 
προχπολογιςκείςασ  αξίασ των ειδϊν, που για αυτά κα κατατεκοφν προςφορά   εκτόσ Φ.Σ.Α. 
Υτθν 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. 
2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του 
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που κακορίηουν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 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. 
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 73 ζωσ 
78 του Ο. 4412/2016, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
4. 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 
 γ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Υυνζδριο, ςφμφωνα με το άρκρα 
35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόςον απαιτείται. 
5. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Υυμμετοχισ πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο 
Χπόδειγμα 1 του Σαραρτιματοσ Ε' τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
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Υθμειϊνεται ότι θ εγγυθτικι επιςτολι πρζπει να κατατεκεί ςτθν θλεκτρονικι προςφορά (ςτα 
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ) και πρζπει να κατατεκεί και εγγράφωσ ςτθν Χπθρεςία εντόσ τριϊν (3) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του 
Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. 
9.1.3 Εγγφθςθ Μαλισ Εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
9.1.3.1. Ρ ανάδοχοσ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ, υποχρεοφται να κατακζςει Εγγυθτικι 
Επιςτολι Μαλισ Εκτζλεςθσ όλων των όρων τθσ Υφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε 
ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να υπολογίηεται ο Φ.Σ.Α. 
9.1.3.2. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Μαλισ Εκτζλεςθσ των όρων τθσ Υφμβαςθσ κατατίκεται προ ι κατά τθν 
υπογραφι τθσ Υφμβαςθσ και επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του 
ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ Υφμβαςθσ και φςτερα από εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από 
τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ.  
9.1.3.3. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Μαλισ Εκτζλεςθσ πρζπει να ζχει χρόνο λιξθσ τουλάχιςτον ενόσ (1) 
μινα επιπλζον τθσ ετιςιασ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ Υφμβαςθσ 
9.1.3.4. Υε περίπτωςθ μετάκεςθσ ι παράταςθσ του χρόνου παράδοςθσ, ο προμθκευτισ κα πρζπει 
να παρατείνει αναλόγωσ το χρόνο ιςχφοσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Μαλισ Εκτζλεςθσ ι να υποβάλει 
νζα, οπότε επιςτρζφεται θ αρχικι. Ρ κατά τα ανωτζρω παρατεινόμενοσ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ 
κα είναι μεγαλφτεροσ κατά ζνα (1) τουλάχιςτον μινα από τθ νζα θμερομθνία παραλαβισ. 
9.1.3.5. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Μαλισ Εκτζλεςθσ των όρων τθσ Υφμβαςθσ πρζπει να ςυνταχκεί 
ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο Χπόδειγμα 2 του Σαραρτιματοσ Ε' τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
Υτισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ, ανεξάρτθτα από το όργανο που τισ εκδίδει και τον τφπο που 
περιβάλλονται, πρζπει απαραίτθτα να αναγράφονται τουλάχιςτον τα ακόλουκα : 
 α) Θ θμερομθνία ζκδοςθσ.  
β) Ρ εκδότθσ. 
γ) Οα απευκφνονται ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΥΑΞΡΧ «Ρ«ΑΓΙΡΥ ΣΑΟΦΕΝΕΘΞΩΟ»  
δ) Φα ςτοιχεία τθσ Διακιρυξθσ ιτοι : 
-   ο Αρικμόσ τθσ Διακιρυξθσ 
-  θ αναφορά : Αντικείμενο τθσ Διακιρυξθσ. 
- θ θμερομθνία τθσ Διακιρυξθσ. 
ε) Ρ αρικμόσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ. 
ςτ) Φο ποςόν που καλφπτει θ εγγυθτικι επιςτολι. 
η) Θ πλιρθσ επωνυμία και τθν διεφκυνςθ του προςφζροντοσ ι αναδόχου υπζρ του οποίου δίνεται θ 
εγγφθςθ.  
θ) Θ ςχετικι ςφμβαςθ και τα προσ προμικεια είδθ και υπθρεςίεσ (για τισ υπόλοιπεσ εγγυιςεισ πλθν 
τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ). 
κ) Θ θμερομθνία λιξθσ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ. Θ εγγυθτικι επιςτολι πρζπει να 
αναγράφει ςαφϊσ το χρόνο ιςχφοσ  ι να είναι αορίςτου διάρκειασ μζχρι επιςτροφισ τθσ.  
ι) Ρι όροι ότι: 
ια) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ 
τθσ διηιςεωσ. 
ιβ) το ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθν διάκεςθ τθσ Α.Α. και ότι κα καταβλθκεί ολικά θ μερικά 
χωρίσ καμία από μζροσ του εκδότθ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςθσ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ. 
ιγ) ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε πάγιο τζλοσ 
χαρτοςιμου. 
 ιδ) ο εκδότθσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν παράταςθ τθσ ιςχφοσ αυτισ, 
φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Α.Α. Φο ςχετικό αίτθμα πρζπει να γίνει πριν από τθν θμερομθνία 
λιξθσ τθσ εγγφθςθσ. 
 ιε) ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ προμθκευτϊν οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ περιλαμβάνουν 
και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 
Επί πλζον, ο εκδϊςασ τθν εγγυθτικι επιςτολι κα δθλϊνει ότι: «Ρι υποχρεϊςεισ του από τθν 
εγγφθςθ λφνονται μόνο δια τθσ επιςτροφισ ς' αυτόν τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ι με ζγγραφθ 
διλωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ότι εξζλειπε ο λόγοσ για τον οποίο κατετζκθ». 

9.1.3.6 Νοιπά ςτοιχεία 
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Μάκε μία από τισ ωσ άνω εγγυιςεισ μπορεί να καλφπτεται από μία ι περιςςότερεσ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ των οποίων το άκροιςμα κα δίνει το ςυνολικό ποςό τθσ αντίςτοιχθσ εγγφθςθσ. Υε 
περιπτϊςεισ Ενϊςεων Σροςϊπων ι Μοινοπραξιϊν, το άκροιςμα των εγγυθτικϊν επιςτολϊν των 
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι τθσ Μοινοπραξίασ κα ιςοφται με το ποςό τθσ εγγφθςθσ και κα κατανζμεται ςτα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ ανάλογα με το ποςοςτό ςυμμετοχισ ςε αυτιν. Μάκε μια από 
τισ εγγυθτικζσ αυτζσ επιςτολζσ κα πρζπει να εκδοκεί επ' ονόματι όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ ι τθσ 
κοινοπραξίασ και να περιλαμβάνει τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των 
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι τθσ Μοινοπραξίασ. 
Ρι τφποι των εγγυιςεων δίδονται ςτο ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Ε' τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ το οποίο και 
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ. 

9.2 Ματά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρ.72 του Ο. 4412/16 και ςτθν παράγραφο 1.2.3 
του άρκρου 11 τθσ ΧΑ Σ1 2390/2013. 

10. ΧΤΡΟΡΥ ΙΥΧΧΡΥ ΥΧΞΒΑΥΗΥ 
 
 Θ Υφμβαςθ που κα υπογραφεί κα ιςχφει για δϊδεκα (12) μινεσ. 
  
11. ΥΧΞΒΑΥΗ 

Ξετά τθν ανακοίνωςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ υπογράφεται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ θ 
Υφμβαςθ, ςχζδιο τθσ οποίασ επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

12. ΧΤΡΟΡΥ ΜΑΙ ΦΤΡΣΡΥ ΣΤΡΥΒΑΥΗΥ ΥΦΑ ΕΓΓΤΑΦΑ 

Ρι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ζχουν πρόςβαςθ ςτα 
ζγγραφα που παράγονται ςτο Υφςτθμα με τον τρόπο και ςτο χρόνο που ορίηεται από τισ κατά 
περίπτωςθ κείμενεσ διατάξεισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρκρου 5 του ν. 
2690/1999, των διατάξεων για το θλεκτρονικό δθμόςιο ζγγραφο (ΧΑΣ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΜ Β' 
1317/23.04.2012). 

           ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ Γ'  
ΑΠΙΡΝΡΓΗΥΗ ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ ΞΕ ΜΤΙΦΗΤΙΡ ΜΑΦΑΜΧΤΩΥΗΥ ΦΗΟ ΣΝΕΡΟ ΥΧΞΦΕΤΡΧΥΑ ΑΣΡ 

ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΗ ΑΣΡΨΗ ΣΤΡΥΦΡΤΑ  ΒΑΥΕΙ ΦΙΞΗΥ. 
πωσ ςτο άρκρο 86, παράγρ. 2, του Ο. 4412/2016 για τθν επιλογι τθσ προςφοράσ με τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά  βάςει τιμισ, αξιολογοφνται μόνο οι προςφορζσ 
που είναι αποδεκτζσ, ςφμφωνα με τουσ κακοριηόμενουσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ 
τθσ διακιρυξθσ. 

ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ  Δ'     
 Ε Ι Δ Ι Μ Ρ  Ι  Ρ  Τ Ρ  Ι  

 
1. ΜΧΤΩΥΕΙΥ ΥΕ ΒΑΤΡΥ ΦΡΧ ΣΤΡΞΗΘΕΧΦΗ 
Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Ο. 4412/2016 ο προμθκευτισ κα βαρφνεται και για 
κάκε ηθμιά που τυχόν κα προκφψει, ςτθν υπθρεςία κλπ.  από τθ μθ εκτζλεςθ ι κακι εκτζλεςθ τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
     - Ρ κάκε ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί απαρζγκλιτα τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ οι οποίεσ 

αναγράφονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ (περιλαμβανομζνων και των παραρτθμάτων τθσ), τουσ 

όρουσ τθσ προςφοράσ του, κακϊσ και τισ υποχρεϊςεισ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί μετά τθν 

κατακφρωςθ τθσ προμικειασ ειδϊν/υπθρεςιϊν. Υτθν αντίκετθ περίπτωςθ, κα υπάρχουν κυρϊςεισ 

όπωσ αναφζρεται ςχετικά παρακάτω 

      - Θ παρακολοφκθςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν/υπθρεςιϊν και θ παραλαβι αυτϊν, 

κακϊσ και θ ςφνταξθ κάκε μινα του πρακτικοφ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ, ανατίκεται 
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ςτθν Επιτροπι Σαρακολοφκθςθσ και Σαραλαβισ Εργαςιϊν, που διορίηεται προσ τοφτο από το 

Οοςοκομείο 

       -Για κάκε παράβαςθ όρου ςφμβαςθσ, όπωσ πχ. ελλείψεισ προςωπικοφ, παραλείψεισ 

πλθμμελοφσ εργαςίασ κ.α., επιβάλλεται ςτον προμθκευτι/ανάδοχο ποινικι ριτρα, ίςθ με το 10% 

τθσ μθνιαίασ αποηθμίωςθσ, ανάλογα με τθν βαρφτθτα τθσ παράβαςθσ, ςφμφωνα με τθν ανζλεγκτθ 

κρίςθ του Δ.Υ. Υε κάκε περίπτωςθ το Δ.Υ. μπορεί ταυτόχρονα να καταγγείλει τθν ςφμβαςθ και να 

κθρφξει ζκπτωτο τον ανάδοχο. 

      - λεσ οι παραπάνω κυρϊςεισ επιβάλλονται από το Δ.Υ. του Οοςοκομείου μετά από 

προθγοφμενθ κλιςθ προσ απολογία του αναδόχου και αφοφ ζχει ςυνταχκεί για κάκε περίπτωςθ 

πρακτικό τθσ Επιτροπισ Σαρακολοφκθςθσ και Σαραλαβισ Εργαςιϊν που να διαπιςτϊνει κατά τρόπο 

επαρκι τθν παράβαςθ.   

       -Θ κιρυξθ κατά τα ανωτζρω του αναδόχου ωσ εκπτϊτου γίνεται από το Οοςοκομείο αηθμίωσ για 

αυτό. 

Για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτο Άρκρο 16 καταπίπτουν ταυτόχρονα οι ποινικζσ ριτρεσ που 

προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τθν οικεία ςφμβαςθ  

       - Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ 

(καταβολι νομίμων αποδοχϊν, οι οποίεσ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ των προβλεπόμενων από 

τθν οικεία Υ.Υ.Ε, τιρθςθ του νομίμου ωραρίου, αςφαλιςτικι κάλυψθ, βαςικοί όροι αςφάλειασ και 

υγιεινισ εργαηομζνων κλπ). Υε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί αμετάκλθτα, επανειλθμμζνθ ςοβαρι 

παράβαςθ του παρόντοσ όρου, το Οοςοκομείο μπορεί να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, με τθ διαδικαςία 

και τισ προχποκζςεισ των ανωτζρω παραγράφων. 

 

 

2. ΕΜΧΩΤΗΥΕΙΥ - ΞΕΦΑΒΙΒΑΥΕΙΥ 
Ρ Σρομθκευτισ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Υφμβαςθ ι μζροσ αυτισ ι τισ εξ 
αυτισ πθγάηουςεσ υποχρεϊςεισ του χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ματ' 
εξαίρεςθ ο Σρομθκευτισ δικαιοφται να εκχωριςει, χωρίσ ζγκριςθ, τισ απαιτιςεισ του ζναντι τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν καταβολι Υυμβατικοφ Φιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ Υφμβαςθσ, 
ςε Φράπεηα τθσ επιλογισ του που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα. 

3. ΕΞΣΙΥΦΕΧΦΙΜΡΦΗΦΑ 
Χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο Ανάδοχοσ δεν αποκαλφπτει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ ανακάλυψε κατά τθν υλοποίθςθ τθσ 
προμικειασ, οφτε κοινοποιεί ςτοιχεία, ζγγραφα και πλθροφορίεσ των οποίων λαμβάνει γνϊςθ ςε 
ςχζςθ με τθ Υφμβαςθ, υποχρεοφται δε να μεριμνά ϊςτε το προςωπικό του, και κάκε 
ςυνεργαηόμενοσ με αυτόν να τθριςει τθν ωσ άνω υποχρζωςθ. Υε 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. 

4. ΑΟΩΦΕΤΑ ΒΙΑ 
Φα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, 
ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. Ωσ τζτοια δεν 
κεωροφνται για τον Σρομθκευτι όςα ευρίςκονται αντικειμενικά εντόσ του πεδίου οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ και ελζγχου του Σρομθκευτι. 
Ρ Σρομθκευτισ, 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. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από λιψεωσ του ςχετικοφ 
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αιτιματοσ του Αναδόχου, διαφορετικά με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ τεκμαίρεται θ 
αποδοχι του αιτιματοσ. 

τι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ ιςχφει ο Ο.4412/2016 που τθν διζπει. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
            ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ' 

                                     ΞΝΓΔΗΓΚΑ 1 ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Δθδόηεο (Ολνκαζία Σξάπεδαο, ππνθαηάζηεκα) : Ηκεξνκελία έθδνζεο : 
Πξνο ηελ (Πιήξε ζηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο) : 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ........................... …..ΓΙΑ ΠΟΟ .................... …………….ΔΤΡΩ 

1. Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπόκαζηε κε ηελ παξνύζα επηζηνιή ξεηά, αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθύιαθηα, επζπλόκελνη απέλαληη ζαο εηο νιόθιεξν θαη σο απηνθεηιέηεο, κέρξη ηνπ πνζνύ 

ησλ……………..... 

επξώ θαη νινγξάθσο ................................................... ππέξ ηεο εηαηξείαο .............................. ή ζε πεξίπησζε 

έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ησλ εηαηξεηώλ α) .......................... β) ..................... θιπ, αηνκηθά θαη γηα θάζε κία από 

απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο, εθ ηεο ηδηόηεηαο ηνπο σο κειώλ ηεο έλσζεο 

ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκό ηεο Τπεξεζίαο ζαο ηεο ..../ .............. / ......... , γηα ηελ 

αλάδεημε πξνκεζεπηή ......................, ηεο κε αξηζκ ............... /2017  δηαθήξπμε ζαο. 

2. Η παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη κόλν ηηο από ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκό απνξξένπζεο 

ππνρξεώζεηο ηεο ελ ιόγσ Δηαηξείαο/ Δηαηξεηώλ θαζ' όιν ηνλ ρξόλν ηζρύνο ηεο. 

3. Παξαηηνύκαζηε ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα από ηελ έλζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηεδήζεσο από ην δηθαίσκα 

πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο όισλ ησλ ελζηάζεσλ ηνπ πξσηνθεηιέηε αθόκε θαη ησλ κε πξνζσπνπαγώλ θαη ηδηαίηεξα 

νπνηαζδήπνηε άιιεο έλζηαζεο ησλ άξζξσλ 852 - 855, 862 - 864 θαη 866 - 869 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα, όπσο θαη από 

ηα δηθαηώκαηα καο πνπ ηπρόλ απνξξένπλ από ηα άξζξα απηά. 

4. ε πεξίπησζε πνπ απνθαλζείηε κε ηελ ειεύζεξε θαη αδέζκεπηε θξίζε ζαο ηελ νπνία ζα καο γλσζηνπνηήζεηε 

όηη ε (εηαηξεία) ........................... δελ εθπιήξσζε ηελ ππνρξέσζε ηεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην αλσηέξσ ζεκείν 

1, ζαο δειώλνπκε όηη αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνύζα επηζηνιή ηε ξεηή ππνρξέσζε λα ζαο θαηαβάινπκε, ρσξίο 

νπνηαδήπνηε από κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 

απαίηεζεο ζαο, νιόθιεξν ή κέξνο ηνπ πνζνύ ηεο εγγύεζεο, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζαο θαη εληόο ηξηώλ (3) 

εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία πνπ καο ην δεηήζεηε. Η θαηαβνιή ηνπ πνζνύ γίλεηαη κε κόλε ηε δήισζε ζαο. 

5. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππόςε εγγύεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδόηεζε ή ελέξγεηα ζπγθαηάζεζεο ηεο 

(εηαηξείαο)  .....................................  νύηε ζα ιεθζεί ππόςε νπνηαδήπνηε ηπρόλ έλζηαζε ή επηθύιαμε ή 

πξνζθπγή απηήο ζηε δηαηηεζία ή ζηα δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηελ κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ή ηελ 

ζέζε απηήο ππό δηθαζηηθή κεζεγγύεζε. 

6. αο δειώλνπκε αθόκε όηη ε ππόςε εγγύεζε καο έρεη ηζρύ κέρξη ηηο  ................ / ....... / .........  νπόηε θαη ζα 

επηζηξαθεί ζ' εκάο ε παξνύζα εγγπεηηθή επηζηνιή. Μέρξη ηόηε, ζα παξακείλνπκε ππεύζπλνη γηα ηελ άκεζε 

θαηαβνιή ζ' εζάο ηνπ πνζνύ ηεο εγγύεζεο. Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγπεηηθήο απηήο ζα παξαηαζεί εθόζνλ δεηεζεί 

από ηελ Τπεξεζία ζαο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

7. Βεβαηνύκε όηη όιεο νη ηζρύνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδαο καο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Γεκόζην θαη 

ΝΠΓΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο, δελ ππεξβαίλνπλ ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδα καο. 

8. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο, ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ 
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                                                                                                            (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 

                  ΞΝΓΔΗΓΚΑ 2 ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

Ολνκαζία Σξάπεδαο……………………. 

Καηάζηεκα………………………… ...............  

(Γ/λζε νδόο -αξηζκόο TK fax ) ...........  
Ηκεξνκελία Έθδνζεο 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΑΡ .............  ΔΤΡΩ 

- Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο 

δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ΔΤΡΩ……………………………………. ................ ………………………(θαη νινγξάθσο) 

 .................................  ζην νπνίν θαη κόλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο εηαηξείαο……….δ\λζε………….

 .................................  

γηα ηελ θαιή εθηέιεζε από απηήλ ησλ όξσλ ηεο κε αξηζκό………ζύκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο

 ......................................................................................................................................... ……….(αξ.δηαθ/μεο

 ......................................................................................................................................... /....) πξνο θάιπςε 

αλαγθώλ ηνπ …………………θαη ην νπνίν πνζόλ θαιύπηεη ην ................................................... % ηεο ζπκβαηηθήο 

πξν Φ.Π.Α. αμίαο ................................................................................................................ ….ΔΤΡΩ απηήο. 

- Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνο καο 

αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από απιή 

έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

- ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

- Η παξνύζα εγγύεζή καο αθνξά κόλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρύεη κέρξη .......................  

Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη ΝΠΓΓ, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΠΡ'  ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

ΦΕΧΟΙΜΑ ΧΑΤΑΜΦΗΤΙΥΦΙΜΑ 

1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ ΣΕΧΝΗΣΟΤ ΝΕΦΡΟΤ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΗ 

ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΗ ΚΑΙ ON-LINE ΜΕΘΟΔΩΝ 

1.1  Φο μθχάνθμα να είναι πλιρεσ, καινοφργιο, αμεταχείριςτο και ςφγχρονθσ 
τεχνολογίασ και να ζχει παραχθεί και να κυκλοφορήςει την τελευταία 10 ετία. 
Φα χαρακτθριςτικά που κα αναφερκοφν να τεκμθριϊνονται απαραίτθτα, με 
αντίςτοιχα prospectus του καταςκευαςτι, εγκρίςεισ και άλλα ςτοιχεία προσ 
αξιολόγθςθ. Οα φζρει ςιμανςθ CE, όπωσ προβλζπεται από τθν εκάςτοτε 
ιςχφουςα Ελλθνικι Οομοκεςία.  

1.2 Οα λειτουργεί με ρεφμα τάςθσ  220V/50Hz, με αυτονομία λειτουργίασ 
τουλάχιςτον δζκα (30) λεπτϊν, ςε περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ.  

1.3 Θ λειτουργία του να βαςίηεται ςε μικροχπολογιςτζσ (microprocessors) και 
να αυτοελζγχεται πριν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αιμοκάκαρςθσ.  

1.4 Οα φζρεται ςε τροχιλατθ βάςθ, με δυνατότθτα ακινθτοποίθςθσ των 
τροχϊν, να είναι εφκολο ςτθν μεταφορά του και να φζρει αναρτιρεσ φιαλϊν, 
ςυςκευϊν ορϊν, φίλτρων και γραμμϊν.  

1.5 α) Οα χρθςιμοποιεί φίλτρα αιμοκάκαρςθσ όλων των εργοςταςίων. β) Φο 
μθχάνθμα κα πρζπει να δζχεται αρτθριοφλεβικζσ γραμμζσ που δεν 
καλφπτονται από εργοςταςιακό απόρρθτο καταςκευισ.  

1.6 Οα φζρει όλουσ τουσ απαραίτθτουσ αυτοματιςμοφσ και ςυςτιματα 
αςφαλείασ για τθν προςταςία του αςκενοφσ είτε από βλάβθ, είτε από 
εςφαλμζνο χειριςμό.  

1.7 Οα ζχει αυτοδιαγνωςτικό πρόγραμμα βλαβϊν ι λακϊν για τθν ταχεία 
επιςκευι από τουσ τεχνικοφσ. Ρι ενδείξεισ των παραμζτρων λειτουργίασ να 
είναι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και να απεικονίηονται ψθφιακά ι αναλογικά ι ςε 
οκόνθ.  

1.8 Οα ζχει ενςωματωμζνο ςφςτθμα εφαρμογισ αιμοκάκαρςθσ με Ξονι 
Βελόνα τόςο με μία, όςο και με δφο αντλίεσ.  

1.9 Οα ζχει αντλία χοριγθςθσ θπαρίνθσ. Οα ζχει ςφςτθμα μζτρθςθσ και 
ελζγχου των ορίων αρτθριακισ και φλεβικισ πίεςθσ του αίματοσ με τισ 
αντίςτοιχεσ ενδείξεισ. 

1.10 Οα ζχει ζνδειξθ τθσ διαμεμβρανικισ πίεςθσ (ΦΞP). 

1.11 Οα ζχει αυτόματθ περιςτροφικι αντλία αίματοσ, με δυνατότθτα ρφκμιςθσ 
τθσ παροχισ κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ. Θ μζγιςτθ δυνατι παροχι 
αίματοσ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 500 ml/min. Θ αντλία κα πρζπει να 
μπορεί να λειτουργεί και χειροκίνθτα, ςε περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ.  

1.12 Οα ζχει ζνδειξθ τθσ παροχισ του αίματοσ.  

1.13 Οα ζχει ςφςτθμα αυτόματθσ ελεγχόμενθσ υπερδιικθςθσ.  

1.14 Οα ζχει πρόγραμμα υπερδιικθςθσ χωρίσ δίοδο διαλφματοσ 
αιμοκάκαρςθσ (ξθρά κάκαρςθ).  

1.15 Οα διακζτει ςφςτθμα ανίχνευςθσ διαφυγισ αίματοσ (blood leak detector) 

και ςφςτθμα αυτόματθσ αεροπαγίδασ. 
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 1.16 Ωσ προσ τθν παραςκευι του διαλφματοσ αιμοκάκαρςθσ, να είναι 
αυτόματο και αυτόνομο. 20PROC006678046 2020-05-08 ΑΟΘΜΕΙ ΥΦΘ 
ΔΙΑΜΘΤΧΠΘ 6Χ/20 Υελίδα 50  

1.17 Οα είναι τφπου single pass (μονισ διζλευςθσ του διαλφματοσ 
αιμοκάκαρςθσ από το φίλτρο αιμοκάκαρςθσ).  

1.18 Οα ζχει δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ παροχισ του τελικοφ διαλφματοσ με 
ανϊτερο όριο τουλάχιςτον 800 ml/min.  

1.19 Οα ζχει τθ δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ κερμοκραςίασ του διαλφματοσ 
αιμοκάκαρςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ.  

1.20 Οα εκτελεί αυτόματθ κερμικι και χθμικι αποςτείρωςθ και πλφςιμο με 
νερό 

1.21 α) Οα παραςκευάηει διαλφματα διττανκρακικϊν και από πυκνό διάλυμα 
και από άνυδρο διττανκρακικό νάτριο ςε ςτερεά μορφι (ςκόνθ), με 
δυνατότθτα μεταβολισ/ρφκμιςθσ τθσ ςυγκζντρωςθσ διττανκρακικϊν και 
νατρίου, κατά τθν διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ. β) Οα δζχεται φφςιγγα ςκόνθσ 
διττανκρακικϊν που δεν καλφπτεται από εργοςταςιακό απόρρθτο καταςκευισ.  

1.22  Οα διενεργεί τθ μζκοδο τθσ Αιμοδιικθςθσ, Αιμοδιαδιικθςθσ, με on-line 
παραςκευι διαλυμάτων (υποκατάςταςθσ και αιμοκάκαρςθσ). Φα αναλϊςιμα 
υλικά για τθν διεξαγωγι των ωσ άνω μεκόδων δεν κα πρζπει να καλφπτονται 
από εργοςταςιακό απόρρθτο καταςκευισ. 

1.23 Οα ζχουν επιλογζσ και ςυνδυαςμοφσ προγραμμάτων κατανομισ του 
ρυκμοφ Χπερδιικθςθσ, τθσ Ρλικισ και Διτανκρακικισ Αγωγιμότθτασ ανάλογα 
με τισ ανάγκεσ κάκε αςκενοφσ. (UF, Na+, HCO3 profile). Eπίςθσ να ζχουν τθ 
δυνατότθτα για ςφςτθμα   προςδιοριςμοφ   και καταγραφισ τθσ παρεχόμενθσ 
δόςθσ αιμοκάκαρςθσ (Kt/V). 
 

1.24 Οα διακζτουν ςφςτθμα ανίχνευςθσ ενθμζρωςθσ διαρροισ διαλφματοσ 
αιμοκάκαρςθσ ςτο υδραυλικό κφκλωμα. 

1.25 Οα λειτουργοφν με κάρτα μνιμθσ αςκενοφσ  μεταφοράσ ςτοιχείων για τθ 
διαχείριςθ των δεδομζνων ςυνταγογράφθςθσ & κεραπείασ κακϊσ και να 
υπάρχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ του μθχανιματοσ αιμοκάκαρςθσ με υπολογιςτι 
ι ςτο δίκτυο του Οοςοκομείου. 

1.26 Οα διακζτουν ενςωματωμζνο πιεςόμετρο για μζτρθςθ τθσ Υυςτολικισ και 
Διαςτολικισ πίεςθσ μζςω περιχειρίδασ. 

1.27 Οα χρθςιμοποιοφν φίλτρα ςυγκράτθςθσ ενδοτοξινϊν για τθν παραγωγι 
υπερκάκαρου διαλφματοσ διάρκειασ χριςθσ τουλάχιςτον 501 ωρϊν.  

1.28 Οα ζχουν τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ με ςφςτθμα κεντρικισ παροχισ όξινου 
ςυμπυκνωμζνου διαλφματοσ (CCS).  

1.29  Ρπωςδιποτε κα πρζπει:  
1. Οα δοκεί κατάλογοσ με τισ απαιτοφμενεσ προλθπτικζσ ςυντθριςεισ κακϊσ 
πίεςθσ και τθν περιοδικότθτα τουσ για τθν χρονικι περίοδο μετά τθν λιξθ τθσ 
εγγφθςθσ του μθχανιματοσ.  
2. Οα παραδοκεί το αναλυτικό service manual, το οποίο κα πρζπει απαραίτθτα 
να περιζχει αναλυτικό θλεκτρονικό διάγραμμα, error code & part list.  
3. Οα παραδοκοφν operation manuals ςτα ελλθνικά και να γίνει εκπαίδευςθ 
χειριςτϊν και τεχνικϊν.  
4. Ρ προμθκευτισ πρζπει να πλθροί τισ διατάξεισ τθσ Χπουργικισ απόφαςθσ 
ΔΧ8δ/Γ.Σ. οικ./1348 «Αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ 
διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων» (ΦΕΜ 32/Β/16.01.2004) και να ζχει 
πιςτοποιθμζνο ςφςτθμα ποιότθτασ κατά ISO 9001:2015 και ISO 13485:2016 για 
τθ διανομι κα τθν τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ. Για το 
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 λόγo αυτό ςτισ προςφορζσ κα πρζπει να υπάρχουν ςυνθμμζνα ζγκυρα 
πιςτοποιθτικά κοινοποιθμζνου οργανιςμοφ από τα οποία να προκφπτει ότι 
πλθροφνται οι όροι τθσ παροφςασ παραγράφου. 
 5. Ρ προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ κα πρζπει να φζρει ςιμανςθ CE ςφμφωνα με 
τθν Ρδθγία 93/42/ΕΡΜ  
6. Οα ζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ δφο (2) χρόνια τουλάχιςτον  
7. Οα ζχει τεχνικι κάλυψθ (service και ανταλλακτικά) για δζκα (10) χρόνια 
τουλάχιςτον.  
8. Θα προςφερκεί τεχνικι υποςτιριξθ του μθχανιματοσ για δζκα (10) χρόνια 
(εγγφθςθ και ςυμβόλαιο ςυντιρθςθσ μετά τθν λιξθ τθσ εγγφθςθσ με 
ανταλλακτικά). 20PROC006678046 2020-05-08 ΑΟΘΜΕΙ ΥΦΘ ΔΙΑΜΘΤΧΠΘ 6Χ/20 
Υελίδα 51 Θ αξία τθσ παραπάνω προςφοράσ κα ςυνυπολογιςτεί ςτθν ςυνολικι 
ανθγμζνθ τιμι. Φο παραπάνω προςφερόμενο ςυμβόλαιο ςυντιρθςθσ κα είναι 
ςτθν ευχζρεια του Οοςοκομείου να τεκεί θ εφαρμογι ι όχι. 
 9. Οα δοκοφν αναλυτικά τιμζσ αναλωςίμων και θ κατανάλωςι τουσ ανάλογα 
με τθν χριςθ.  
10. Θα πρζπει να υπάρχει ςτθν Ελλάδα πλιρεσ και οργανωμζνο τμιμα τεχνικισ 
υποςτιριξθσ, με κατάλλθλα καταρτιςμζνο τεχνικό προςωπικό, πιςτοποιθμζνο 
και εξουςιοδοτθμζνο από τον καταςκευαςτικό οίκο για τθν επιςκευι και 
ςυντιρθςθ τθσ προςφερόμενθσ ςυςκευισ. Οα γίνει περιγραφι του τμιματοσ 
τεχνικισ υποςτιριξθσ (διεφκυνςθ ζδρασ, εμπειρία, ςτελζχωςθ προςωπικοφ 
κλπ). Οα κατατεκοφν τα πιςτοποιθτικά εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ από τον 
καταςκευαςτικό οίκο τθσ ςυςκευισ.  
11. Θα γίνει εκπαίδευςθ χρθςτϊν και τεχνικϊν (ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό) 
και να παραδοκοφν τα service και operation manuals ςτα Ελλθνικά  
12. Οα δοκεί λίςτα εγκατεςτθμζνων μθχανθμάτων ςτθν Ελλάδα. 

2. ΠΟΛΤΘΡΟΝΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ   
 

2.1 ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑ :  
- Θλεκτροκίνθτθ, πολφςπαςτθ πολυκρόνα.  

- Φροχιλατθ βάςθ με 4 τροχοφσ.  

- Νειτουργία με τάςθ ρεφματοσ 220/50HZ  

- Ματθγορία προςταςίασ IPX4  
 

2.2 ΔΙΑΥΦΑΥΕΙΥ:  
- Σλάτοσ 0.90 μ. περίπου.  

- Ξικοσ 2.00 μ. περίπου.  
 

2.3 ΜΑΦΑΥΜΕΧΑΥΦΙΜΑ ΥΦΡΙΧΕΙΑ:  
- Υκελετόσ και βάςθ πολυκρόνασ από χάλυβα υψθλισ αντοχισ και ποιότθτασ ι 
ανοξείδωτοσ AISI 304-18/10.  

- Ματαςκευι υψθλισ αντοχισ , ϊςτε να δζχεται και αςκενείσ με βάροσ ηφγιςθσ 
τουλάχιςτον  190Kg.  

- 4 τροχοί ςυμπαγείσ από ελαςτικό υλικό , αντιςτατικοί με κεντρικό μθχανιςμό 
ακινθτοποίθςθσ( Φ100)  

- Τφκμιςθ κζςεων με 4 θλεκτροκινθτιρεσ μζςω ενςφρματου χειριςτθρίου με 
ενδείξεισ ςτουσ διακόπτεσ για τισ πολλαπλζσ κινιςεισ τθσ πολυκρόνασ :  

1. Ανεξάρτθτθ κίνθςθ πλάτθσ –κακίςματοσ –ποδιϊν.  

2. Ανεξάρτθτθ ρφκμιςθ φψουσ 0,55-0,80μ.τουλάχιςτον.  

3. Ανεξάρτθτθ και αυτόματθ ρφκμιςθ τθσ πολυκρόνασ ςτθν κζςθ 
TRENDELENBURG και ANTITRENDELENBURG ( ςε χρόνο <10ϋϋ).  
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 - Ανεξάρτθτθ κίνθςθ υποποδίου με εφχρθςτο μθχανιςμό (χειροκίνθτο ι με 
θλεκτροκινθτιρα)  

- Ανατομικό ςτρϊμα από αφρϊδεσ ,αντιβακτθριδιακό υλικό, με δυνατότθτα 
αποςυναρμολόγθςθσ των τμθμάτων του προσ επιςκευι ι αντικατάςταςθ. Η 
αφαίρεςη του ςτρώματοσ θα πρζπει ςυνεπώσ να είναι εφκολη και να μπορεί να 
υλοποιείται από το προςωπικό τησ Μονάδασ και όχι από Τεχνικοφσ του 
Νοςοκομείου ή του προμηθευτή 
 
Επζνδυςθ με ςυνκετικό δζρμα, άκαυςτο, αντιιδρωτικό, μθ απορροφθτικό , 
υψθλισ αντοχισ και ποιότθτασ, χωρίσ πτυχϊςεισ ,εςοχζσ κλπ. Επί πλζον 
ενίςχυςθ τθσ επζνδυςθσ ςτα περιφερικά ςθμεία και ςτο τμιμα ποδιϊν για 
προςταςία από φκορζσ  
- Ξαξιλάρι ςτθ κζςθ κεφαλισ ρυκμιηόμενο κακϋ φψοσ.  

- Δφο βραχίονεσ ,ςτακεροί, ίδιασ καταςκευισ με το ςτρϊμα ,ικανοφ πλάτουσ , 
με κατάλλθλθ άρκρωςθ για ρφκμιςθ ςε πολλζσ κζςεισ και ςτακεροποίθςθ με 
εφχρθςτο μθχανιςμό. 
 
- Υυςςωρευτισ για τθν λειτουργία τθσ πολυκρόνασ ςτθν διάρκεια διακοπισ 
ρεφματοσ.  

- Γείωςθ για αςφάλεια αςκενϊν και προςωπικοφ.  

- Μάλυψθ των μθχανικϊν και θλεκτρικϊν τμθμάτων για προςταςία , αςφάλεια 
και καλαιςκθςία.  
 

 
2.4 ΕΠΑΤΦΗΞΑΦΑ:  
- Ενςωματωμζνθ βάςθ ςτιριξθσ για ρολό χαρτιοφ  
- Σεριςτρεφόμενο τραπεηίδιο 360ο με δυνατότθτα κλίςθσ .  
- Χποπόδιο τθλεςκοπικό αποςπϊμενο.  
 

2.5 ΕΙΔΙΜΡΙ ΡΤΡΙ:  
1.Ρι πολυκρόνεσ αιμοκάκαρςθσ κα παραδοκοφν και κα εγκαταςτακοφν ςτθν 
Ξονάδα Φεχνθτοφ Οεφροφ του Οοςοκομείου με ευκφνθ και δαπάνεσ του 
προμθκευτι.  
2. Ελάχιςτθ εγγφθςθ, καλισ λειτουργίασ δφο (2) χρόνια, μετά από τθν 
θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ τουσ από τθν υπθρεςία. Ματά τθν διάρκεια 
του χρόνου εγγφθςθσ το νοςοκομείο δεν ευκφνεται για καμία βλάβθ, 
προερχόμενθ από τθ ςυνικθ και ορκι χριςθ τθσ πολυκρόνασ και δεν κα 
επιβαρφνεται με κανζνα ποςό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά κλπ.  
3. Ρ προμθκευτισ να είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO 9001:2008 και ISO 
13485:2003 για τθν προμικεια και τθν τεχνικι υποςτιριξθ και εγκατάςταςθ 
των προςφερομζνων ειδϊν.  
Επίςθσ να ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ 
Δ.Χ.8δ/Γ.Σ.οικ./1348/2004 Οα κατατεκοφν επικυρωμζνα και μεταφραςμζνα 
πιςτοποιθτικά προσ απόδειξθ των παραπάνω.  
4. Φα προϊόντα να φζρουν τθν ςιμανςθ CE ι διλωςθ ςυμμόρφωςθσ και προσ 
απόδειξθ αυτοφ να κατατεκοφν τα αντίςτοιχα επικυρωμζνα και μεταφραςμζνα 
πιςτοποιθτικά. Επίςθσ ο καταςκευαςτισ να είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO 
9001:2000 να κατατεκοφν επικυρωμζνα και μεταφραςμζνα τα αντίςτοιχα 
πιςτοποιθτικά.  
5.Ματά τθν παράδοςθ να γίνει εκπαίδευςθ των χρθςτϊν και των τεχνικϊν του 
Οοςοκομείου  
για τθν λειτουργία και τθν προλθπτικι ςυντιρθςθ των ειδϊν και να 
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 παραδοκοφν δφο ςειρζσ εγχειριδίων χειριςμοφ και λειτουργίασ τθσ 
πολυκρόνασ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  
6.Επαρκισ τεχνικι υποςτιριξθ μετά το πζρασ τθσ εγγφθςθσ από εξειδικευμζνο 
προςωπικό και διαςφάλιςθ παροχισ ανταλλακτικϊν για 10 τουλάχιςτον 
χρόνια.  
7.Ματάκεςθ φφλλου ςυμμόρφωςθσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ  

8.Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει τις 30 ημέρες. 

3. ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ  
 

3.1 Χαρακτθριςτικά 
 Χαρακτθριςτικά 

 Ξζγιςτεσ εξωτερικζσ διαςτάςεισ: Ξικοσ 210 cm x Σλάτοσ 92 cm.  
 Εςωτερικζσ διαςτάςεισ: Ξικοσ 200 cm x Σλάτοσ 90 cm. 
 Χψοσ ζωσ 60cm 
 Θλεκτρικι ανφψωςθ Σλάτθσ. 
 Θλεκτρικι ανφψωςθ Γονάτων & Σοδιϊν.  
 Θλεκτρικι ρφκμιςθ φψουσ Μρεβατιοφ.  
 Ξζγιςτο φορτίο 170Kg. 
 Νειτουργία Anti-Trendelenburg. 
 Νειτουργία Trendelenburg. 
 Ξε ξφλο ςτισ μετόπεσ. 
 Σλαϊνάπτυςςόμεναμικουσ1μ 
 Σεριλαμβάνονται τα πτυςςόμενα κάγκελα. 
 Φροχοί βαρζωσ τφπου με φρζνα. 
 Εγγφθςθ 2 ζτθ.   

 

4. ΣΡΝΧΘΤΡΟΕΥ ΑΙΞΡΜΑΘΑΤΥΗΥ  ΞΕ ΖΧΓΡ  

4.1 ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑ :  
- Θλεκτροκίνθτθ, πολφςπαςτθ πολυκρόνα.  

- Φροχιλατθ βάςθ με 4 τροχοφσ.  

- Νειτουργία με τάςθ ρεφματοσ 220/50HZ  

- Ματθγορία προςταςίασ IPX4  
 

4.2 ΔΙΑΥΦΑΥΕΙΥ:  
- Σλάτοσ 0.90 μ. περίπου.  

- Ξικοσ 2.00 μ. περίπου.  
 

4.3 ΜΑΦΑΥΜΕΧΑΥΦΙΜΑ ΥΦΡΙΧΕΙΑ:  
- Υκελετόσ και βάςθ πολυκρόνασ από χάλυβα υψθλισ αντοχισ και ποιότθτασ ι 
ανοξείδωτοσ AISI 304-18/10.  

- Ματαςκευι υψθλισ αντοχισ , ϊςτε να δζχεται και αςκενείσ με βάροσ ηφγιςθσ 
τουλάχιςτον  190Kg.  

- 4 τροχοί ςυμπαγείσ από ελαςτικό υλικό , αντιςτατικοί με κεντρικό μθχανιςμό 
ακινθτοποίθςθσ( Φ100)  

- Τφκμιςθ κζςεων με 4 θλεκτροκινθτιρεσ μζςω ενςφρματου χειριςτθρίου με 
ενδείξεισ ςτουσ διακόπτεσ για τισ πολλαπλζσ κινιςεισ τθσ πολυκρόνασ :  

1. Ανεξάρτθτθ κίνθςθ πλάτθσ –κακίςματοσ –ποδιϊν.  

2. Ανεξάρτθτθ ρφκμιςθ φψουσ 0,55-0,80μ.τουλάχιςτον.  
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 3. Ανεξάρτθτθ και αυτόματθ ρφκμιςθ τθσ πολυκρόνασ ςτθν κζςθ 
TRENDELENBURG και ANTITRENDELENBURG ( ςε χρόνο <10ϋϋ).  

- Ανεξάρτθτθ κίνθςθ υποποδίου με εφχρθςτο μθχανιςμό (χειροκίνθτο ι με 
θλεκτροκινθτιρα)  

- Ανατομικό ςτρϊμα από αφρϊδεσ ,αντιβακτθριδιακό υλικό, με δυνατότθτα 
αποςυναρμολόγθςθσ των τμθμάτων του προσ επιςκευι ι αντικατάςταςθ. Η 
αφαίρεςη του ςτρώματοσ θα πρζπει ςυνεπώσ να είναι εφκολη και να μπορεί να 
υλοποιείται από το προςωπικό τησ Μονάδασ και όχι από Τεχνικοφσ του 
Νοςοκομείου ή του προμηθευτή 
Επζνδυςθ με ςυνκετικό δζρμα, άκαυςτο, αντιιδρωτικό, μθ απορροφθτικό , 
υψθλισ αντοχισ και ποιότθτασ, χωρίσ πτυχϊςεισ ,εςοχζσ κλπ. Επί πλζον 
ενίςχυςθ τθσ επζνδυςθσ ςτα περιφερικά ςθμεία και ςτο τμιμα ποδιϊν για 
προςταςία από φκορζσ  
- Ξαξιλάρι ςτθ κζςθ κεφαλισ ρυκμιηόμενο κακϋ φψοσ.  

- Δφο βραχίονεσ ,ςτακεροί, ίδιασ καταςκευισ με το ςτρϊμα ,ικανοφ πλάτουσ , 
με κατάλλθλθ άρκρωςθ για ρφκμιςθ ςε πολλζσ κζςεισ και ςτακεροποίθςθ με 
εφχρθςτο μθχανιςμό. 
- Υυςςωρευτισ για τθν λειτουργία τθσ πολυκρόνασ ςτθν διάρκεια διακοπισ 
ρεφματοσ.  

- Γείωςθ για αςφάλεια αςκενϊν και προςωπικοφ.  

- Θλεκτρονικό ςφςτθμα ηφγιςθσ για τθν απεικόνιςθ του βάρουσ του αςκενοφσ 
κατά τθν διάρκεια τθσ κεραπείασ.  

- Μάλυψθ των μθχανικϊν και θλεκτρικϊν τμθμάτων για προςταςία , αςφάλεια 
και καλαιςκθςία.  
 

4.4 ΕΠΑΤΦΗΞΑΦΑ:  
- Ενςωματωμζνθ βάςθ ςτιριξθσ για ρολό χαρτιοφ  
- Σεριςτρεφόμενο τραπεηίδιο 360ο με δυνατότθτα κλίςθσ .  
- Χποπόδιο τθλεςκοπικό αποςπϊμενο.  
 
 

4.5 ΕΙΔΙΜΡΙ ΡΤΡΙ:  
1.Ρι πολυκρόνεσ αιμοκάκαρςθσ κα παραδοκοφν και κα εγκαταςτακοφν ςτθν 
Ξονάδα Φεχνθτοφ Οεφροφ του Οοςοκομείου με ευκφνθ και δαπάνεσ του 
προμθκευτι.  
2. Ελάχιςτθ εγγφθςθ, καλισ λειτουργίασ δφο (2) χρόνια , μετά από τθν 
θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ τουσ από τθν υπθρεςία. Ματά τθν διάρκεια 
του χρόνου εγγφθςθσ το νοςοκομείο δεν ευκφνεται για καμία βλάβθ, 
προερχόμενθ από τθ ςυνικθ και ορκι χριςθ τθσ πολυκρόνασ και δεν κα 
επιβαρφνεται με κανζνα ποςό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά κλπ.  
3. Ρ προμθκευτισ να είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO 9001:2008 και ISO 
13485:2003 για τθν προμικεια και τθν τεχνικι υποςτιριξθ και εγκατάςταςθ 
των προςφερομζνων ειδϊν.  
Επίςθσ να ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ 
Δ.Χ.8δ/Γ.Σ.οικ./1348/2004 Οα κατατεκοφν επικυρωμζνα και μεταφραςμζνα 
πιςτοποιθτικά προσ απόδειξθ των παραπάνω.  
4. Φα προϊόντα να φζρουν τθν ςιμανςθ CE ι διλωςθ ςυμμόρφωςθσ και προσ 
απόδειξθ αυτοφ να κατατεκοφν τα αντίςτοιχα επικυρωμζνα και μεταφραςμζνα 
πιςτοποιθτικά. Επίςθσ ο καταςκευαςτισ να είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO 
9001:2000 να κατατεκοφν επικυρωμζνα και μεταφραςμζνα τα αντίςτοιχα 
πιςτοποιθτικά.  
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 5.Ματά τθν παράδοςθ να γίνει εκπαίδευςθ των χρθςτϊν και των τεχνικϊν του 
Οοςοκομείου  
για τθν λειτουργία και τθν προλθπτικι ςυντιρθςθ των ειδϊν και να 
παραδοκοφν δφο ςειρζσ εγχειριδίων χειριςμοφ και λειτουργίασ τθσ 
πολυκρόνασ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  
6.Επαρκισ τεχνικι υποςτιριξθ μετά το πζρασ τθσ εγγφθςθσ από εξειδικευμζνο 
προςωπικό και διαςφάλιςθ παροχισ ανταλλακτικϊν για 10 τουλάχιςτον 
χρόνια.  
7.Ματάκεςθ φφλλου ςυμμόρφωςθσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ  
8.Ρ χρόνοσ παράδοςθσ να μθν υπερβαίνει τισ 30 θμζρεσ. 

 

5. ΗΝΕΜΦΤΡΜΑΤΔΙΡΓΤΑΦΡΥ 3-ΜΑΟΑΝΡΥ ΦΡΤΗΦΡΥ 

 Ζγχρωμθ οκόνθ LCD υψθλισ ανάλυςθσ 5 ζωσ 7 ιντςϊν. 

 Φαυτόχρονθ λιψθ και των 12 απαγωγϊν. Ψθφιακι τεχνολογία ΘΜΓτοσ 
με ανάλυςθ 24 bit 8000 samples / sec. 

 Απόκριςθ ςυχνότθτασ 0.05 Hz~250 Hz. 

 Αυτόματθ διάγνωςθ ΘΜΓτοσ για ενιλικεσ, παιδιά και νεογνά. 
Φαυτόχρονθ καταγραφι 12 παραγϊγων 

 Νειτουργίεσ: ΑΧΦΡΞΑΦΘ, Χειροκίνθτθ και Τυκμόσ. 

 Θερμικόσ εκτυπωτι με χαρτί διαςτάςεων 80 mm. 

 Δυνατότθτα εκτφπωςθσ ςτισ παρακάτω μορφζσ: 1 X 12, 1 X 12+1R, 3 X 4, 
3 X 4+1R, 3/2. 

 Eνςωματωμζνθ μπαταρία λικίου. 

   Ζνδειξθ ςτάκμθσ φόρτιςθσ μπαταρίασ. 

  Ζωσ 300 δευτερόλεπτα ανάλυςθσ ρυκμοφ - διευκολφνει τθν ανίχνευςθ 
αρρυκμίασ. 

 Φίλτρα απόρριψθσ παραςίτων 

 Αυτόματθ και χειροκίνθτθ ρφκμιςθ ευαιςκθςίασ ςε 7 επίπεδα ( 1.25, 
2.5, 5, 10, 20, 10/5, 20/10) mm/mV & Auto Gain. 

  Ανίχνευςθ εμφυτεφςθμου βθματοδότθ. 

 Σάγωμα οκόνθσ. 

   Εςωτερικι ψθφιακι μνιμθ αποκικευςθσ δεδομζνων με χωρθτικότθτα 
3000 αρχεία. 

 Δφο κιρεσ USB  για τθν επζκταςθ τθσ εςωτερικισ μνιμθσ και τθν 
ςφνδεςθ barcode scanner. 

 Θφρα δικτφου (LAN) για τθν αποςτολι των δεδομζνων ςε κεντρικό 
ςτακμό 

  Φροφοδοςία 220V/AC και μζςω εςωτερικισ επαναφορτιηόμενθσ 
μπαταρίασ θ οποία παρζχει αυτονομία για περιςςότερο από τρεισ (3) 
ϊρεσ ςυνεχοφσ λειτουργίασ. 

 Εςωτερικι ψθφιακι μνιμθ αποκικευςθσ δεδομζνων με χωρθτικότθτα 
3.000 αρχεία ΘΜΓτοσ. 

 Θφρα για κάρτα μνιμθσ SD, για τθν επζκταςθ τθσ εςωτερικισ μνιμθσ 
και τθν μεταφορά – αντιγραφι των περιςτατικϊν. 

  Δφο κιρεσ USB  για τθν επζκταςθ τθσ εςωτερικισ μνιμθσ και τθν 
ςφνδεςθ barcode scanner. 

 Θφρα δικτφου (LAN) για τθν αποςτολι των δεδομζνων ςε κεντρικό 
ςτακμό. 

 Βάροσ ςυςκευισ με μπαταρία = 2,3 κιλά. 

 CE mark & ISO. 
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  Ζγχρωμθ οκόνθ LCD υψθλισ ανάλυςθσ 5 ζωσ 7 ιντςϊν. 

 Φαυτόχρονθ λιψθ και των 12 απαγωγϊν. Ψθφιακι τεχνολογία ΘΜΓτοσ 
με ανάλυςθ 24 bit 8000 samples / sec. 

 Απόκριςθ ςυχνότθτασ 0.05 Hz~250 Hz. 

 Αυτόματθ διάγνωςθ ΘΜΓτοσ για ενιλικεσ, παιδιά και νεογνά. 
Φαυτόχρονθ καταγραφι 12 παραγϊγων 

 Νειτουργίεσ: ΑΧΦΡΞΑΦΘ, Χειροκίνθτθ και Τυκμόσ. 

 Θερμικόσ εκτυπωτι με χαρτί διαςτάςεων 80 mm. 

 Δυνατότθτα εκτφπωςθσ ςτισ παρακάτω μορφζσ: 1 X 12, 1 X 12+1R, 3 X 4, 
3 X 4+1R, 3/2. 

Η ςυςκευή να ςυνοδεφεται από. 
·         10-πολικό καλϊδιο αςκενοφσ. 
·         4 θλεκτρόδια clip on (άκρων). 
·         6 επικαρδιακά θλεκτρόδια βεντοφηασ. 
·         Μαλϊδιο τροφοδοςίασ 
·         Φροφοδοτικό ΑC/220V. 
·         Επαναφορτιηόμενθ μπαταρία. 
·         Μαλϊδιο γείωςθσ. 
·         Ζνα χαρτί εκτυπωτι. 
·         Εγχειρίδιο λειτουργίασ. 
·         Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 2 ετϊν. 
·         Φεχνικι υποςτιριξθ με ανταλλακτικά και service για 10 ζτθ. 

6. ΑΣΙΟΙΔΩΦΗΥ ΔΙΦΑΥΙΜΡΥ (AED) ΦΡΤΗΦΡΥ  

6.1 Φρόποσ λειτουργίασ: αυτόματοσ (AED) 
Μυματομορφι:  διφαςικι με αυτόματθ ρφκμιςθ για προςαρμογι ςτθν 
διακωρακικι αντίςταςθ του αςκενι 
Αποδιδόμενθ ενζργεια: 200J ςφμφωνα με πρωτόκολλο ΑΘΑ 2010 
Απενεργοποίθςθ φόρτιςθσ: Αυτόματθ ι κατ’ επιλογι. 
Χρόνοσ ανάλυςθσ ΘΜΓ:    <10” 
Χρόνοσ φόρτιςθσ ςτα maximum Joules:    <8” 
Βιματα απινίδωςθσ: ενιλικεσ: 150J – 150J – 200J,  παιδιά: 50J- 50J – 50J 
Ανίχνευςθ βθματοδότθ  Οαι 
Ξζτρθςθ διακωρακικισ αντίςταςθσ:  25 – 100 οhm, επικυμθτό ζωσ 250οHm 
Ξζγιςτθ απόδοςθ:  50 απινιδϊςεισ ι 4 ϊρεσ ςυνεχοφσ λειτουργίασ 

Εφροσ ΘΜΓ:   2 – 25 Hz 
Φφποσ μπαταρίασ:  LiMnO2 (12V 4200mA) 
Σρόγραμμα αυτοελζγχου ςυςκευισ:  εβδομαδιαίοσ ζλεγχοσ 
Διαςτάςεισ:   8 X 30 X 27 cm (+/-10%) 
Βάροσ: 2,5 κιλά (+/-0.5Kg) 
Ματθγορία: (94/42/EEC)    ΙΙ Β 
Υτοιχεία καταγραφισ:  ςιμα ΘΜΓ ζωσ 180’/γεγονόσ /καταγραφι ομιλίασ 
επιθυμητη 
Ξεταφορά δεδομζνων:  λογιςμικό καταςκευαςτι για μετάδοςθ 
δεδομζνων  μζςω USB Εγγφηςη καλήσ λειτουργίασ: ςυςκευι 10 ζτθ, μπαταρία 
4 ζτθ 
Περιλαμβάνεται 1 ςετ ηλεκτροδίων απινίδωςησ SB 
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 7. ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ, ΣΡΑΧΗΛΑΣΗ  

7.1  

 Θ ςυςκευι να είναι εξοπλιςμζνθ με 4 αντιςτατικοφσ τροχοφσ με 2 
φρζνα και με λαβι για τθν μετακίνθςθ. 

 Οα μπορεί να μετακινθκεί εφκολα και να ζχει ςχεδιαςτεί για ςχεδόν 
ςυνεχι χριςθ. 

 Οα είναι ιδιαίτερα κατάλλθλο για νοςοκομειακι χριςθ, για τθν 
tracheotomized αςκενείσ και χειρουργικζσ εφαρμογζσ. 

 Οα είναι φτιαγμζνθ από εξαιρετικά ανκεκτικά υλικά ςτθν κερμότθτα, 
θλεκτρικά μονωμζνθ με πλαςτικό υλικό ςφμφωνα με τισ τελευταία 
ευρωπαϊκά πρότυπα αςφάλειασ, το προϊόν να διατίκεται με δφο 2000cc 
πολυανκρακικά autocavable βάηα με βαλβίδα υπερχείλιςθσ και να είναι 
εξοπλιςμζνθ με ρυκμιςτι και δείκτθ κενοφ που βρίςκεται ςτθν 
μπροςτινι πλευρά. 

Φεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 Φροφοδοςία: 230V - 50Hz 
 Ξζγιςτθ αναρρόφθςθ: -0.90 bar / -90kPa / -675 mmHg 
 Τοι: 60 λίτρα / λεπτό 
 Ματανάλωςθ ιςχφοσ: 230 VA 
 Αςφάλεια: 1 x 4 A 250V 
 Υυνεχισ χριςθ 
 Βάροσ: 13 κιλά 
 Διαςτάςεισ: 460 x 600 x 420 mm 

 

8. ΟΞΤΜΕΣΡΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΦΟΡΗΣΟ  
8.1  

 Οα επιτρζπει τθ ςυνεχι παρακολοφκθςθ και μετριςεισ spot-check. 
 Ζγχρωμθ οκόνθ TFT-LCD 3 ιντςϊν  
 Εφχρθςτθ, ελαφριά ςυςκευι 
 Φιμζσ SpO2 και παλμϊν ςε πραγματικό χρόνο 
 Διαχείριςθ ςυναγερμϊν SatSeconds 
 Μαμπφλθ 
 Φωτεινζσ μπάρεσ 
 Δεδομζνα τάςθσ πίνακα 
 Ματάλλθλο για παρακολοφκθςθ φπνου (τρόποσ μελζτθσ φπνου) 
 Θ τεχνολογία προοδευτικισ επεξεργαςίασ ςιματοσ εξαςφαλίηει 

αξιόπιςτθ λειτουργία ακόμθ και ςε δφςκολεσ καταςτάςεισ 
παρακολοφκθςθσ (π.χ. χαμθλι αιμάτωςθ, ανιςυχοι αςκενείσ) 

 Χωρθτικότθτα αποκικευςθσ δεδομζνων 80 ωρϊν (θμερομθνία, ϊρα, 
καταςτάςεισ ςυναγερμοφ, ρυκμόσ παλμοφ και SpO2) 

 Ακουςτικόσ και οπτικόσ ςυναγερμόσ 
 Τυκμιηόμενο όριο ςυναγερμοφ 
 Νειτουργεί με 4 μπαταρίεσ λικίου AA 
 Φα δεδομζνα να μποροφν να μεταφερκοφν ςε υπολογιςτι για ανάλυςθ 

δεδομζνων και εκτφπωςθ. 
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9. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΟΜΕΣΡΟ ΣΡΑΧΗΛΑΣΟ – ΟΞΤΜΕΣΡΟΤ 

9.1  Οα είναι µόνιτορ αναίµακτθσ µζτρθςθσ τθσ πίεςθσ, κατάλλθλο για µζτρθςθ 
ςε ενιλικεσ.  

2.    Οα διακζτει εφροσ ορίων µζτρθςθσ τθσ πίεςθσ από 10 ζωσ 300 mmHg. 

3.      Οα διακζτει εφροσ ορίων µζτρθςθσ παλµικοφ ρυκµοφ από 40 ζωσ 
300 bpm. 

4.      Οα διακζτει ενδείξεισ τθσ ςυςτολικισ, τθσ διαςτολικισ και τθσ µζςθσ 
πίεςθσ. 

5.      Οα διακζτει δυνατότθτα ρφκµιςθσ του χρόνου επανάλθψθσ τθσ µζτρθςθσ 
από l' ζωσ 480' . 

6.      Ρι µετριςεισ τθσ αναίμακτθσ πίεςθσ να γίνονται είτε κατ' επίκλθςθ, είτε 
αυτόµατα, είτε ςυνεχϊσ. 

7.      Οα διακζτει ςφςτθµα αςφάλειασ από υπερβολικι πίεςθ περιχειρίδασ. 

8.      Οα µετρά και να απεικονίηει τον καρδιακό ρυκµό. 

9.      Ρι ψθφιακζσ ενδείξεισ να είναι ευδιάκριτεσ τόςο από απόςταςθ όςο και 
ςε οποιεςδιποτε ςυνκικεσ φωτιςµοφ με δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ 
φωτεινότθτασ. 

10.  Οα διακζτει εςωτερικι επαναφορτιηόμενθ μπαταρία λικίου - για μεγάλθ 
διάρκεια ηωισ και χωρίσ φαινόμενο µνιµθσ - µε αυτονοµία 12 ωρϊν 
κατ'ελάχιςτο, µε όλεσ τισ παραμζτρουσ ςε λειτουργία. Ρ φορτιςτισ τθσ 
µπαταρίασ να είναι ενςωματωμζνοσ ςτο µθχάνθµα. 

11.  Οα διακζτει ενςωµατωµζνο τροφοδοτικό για λειτουργία 
100-240V /50-60HZ. 

12.  Οα ζχει µικρζσ διαςτάςεισ για να µεταφζρεται εφκολα. 

13.  Οα διακζτει τροχιλατο του καταςκευαςτικοφ οίκου . 

14.  Οα είναι κατάλλθλο για νοςοκοµειακι χριςθ. 

15.  Ματά τθν παράδοςθ να ςυνοδεφεται από cuff πολλαπλϊν χριςεων 
ενθλίκων και παίδων, κακϊσ και ςωλινα ςφνδεςθσ τθσ περιχειρίδασ µε το 
πιεςόµετρο. 

16.  Οα διακζτει CE Mark και ζγκριςθ FDA. 

17.  Θ ςυςκευι να ςυνοδεφεται από εγγφθςθ δφο (2) ετϊν. 

10. ΑΚΟ ΑΝΑΝΗΨΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

10.1 Οα ςυνοδεφεται με  
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  Ξάςκα αεριςμοφ ςιλικόνθσ  
 Τεηερβουάρ Ρξυγόνου 
 Υωλινα ςφνδεςθσ οξυγόνου 
 Ματάλλθλθ για ενιλικεσ βάρουσ ≥30  Kgr 
 Βαλβίδα εκτόνωςθσ πίεςθσ: 60±5cmH2O 
 Θερμοκραςία λειτουργίασ: -18 ° C ζωσ 50 ° C 
 Ματαςκευι από ςιλικόνθ 
 Οα μθν περιζχει Latex 
 Υιμανςθ CE 
 Εγγφθςθ: Ζωσ 2 ζτθ. 

 
 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ε 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 
 

 

 

Υτθ Υάμο και ςτα γραφεία του Γ.Ο.-Μ.Χ Ικαρίασ  ςιμερα …………………, θμζρα ………………, οι παρακάτω 

υπογραφόμενοι αφενόσ ο  κ. Γλαρόσ Γεϊργιοσ Αναπλθρωτισ Διοικθτισ του Οοςοκομείου, ωσ νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ αυτοφ και αφ ετζρου θ εταιρεία με τθν επωνυμία «………………………………..» με ζδρα 

………………………….  και ΑΦΞ ………………………… , εφ’ εξισ καλοφμενοσ ωσ “προμθκευτισ” ζχοντασ 

υπόψθ: 

1. Φον Ανοιχτό θλεκτρονικό  διαγωνιςμό που διενεργικθκε ςτισ  28-05-2021 ςφμφωνα με τθν 

διακιρυξθ 01/2021 του Γ.Ο.-Μ.Χ. Ικαρίασ και αφοροφςε τθν   προμικεια Ιατροτεχνολογικοφ 

Εξοπλιςμοφ για το ζργο τθσ «Ξονάδα Ανάπτυξθσ Φεχνθτοφ Οεφροφ» 2. Φο υπϋαρικμ. 

……………………………….ςχετικό πρακτικό δικαιολογθτικϊν  και τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ Επιτροπισ 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ  και όπωσ αυτό εγκρίκθκε με τθν …………………………….. απόφαςθ 

του Δ.Υ με ΑΔΑ: ……………………….   

3. Φο υπϋαρικμ. ………………………………..ςχετικό πρακτικό οικονομικισ αξιολόγθςθσ τθσ Επιτροπισ 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ  και όπωσ αυτό εγκρίκθκε με τθν ……………………………..απόφαςθ 

του Δ.Υ με ΑΔΑ:……………………………….   

4.  Φο υπϋαρικμ…………………………. πρακτικό ελζγχου δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ  

επιτροπισ διενζργειασ που αφοροφςε τθν  εταιρεία   «……………………………………………….» και όπωσ 

αυτό εγκρίκθκε με τθν ………………………….απόφαςθ του Δ.Υ  με ΑΔΑ:………………………………. του 

Γ.Ο.-Μ.Χ Ικαρίασ, κατά τθν οποία  ορίςκθκε μειοδότθσ , ο δεφτεροσ των ςυμβαλλομζνων. 

5 . Φθν με α/α …………. απόφαςθ καταχϊρθςθσ ςτο βιβλίο εγκρίςεων και εντολϊν πλθρωμισ με 

ΑΔΑ : ………………………………….εισ βάροσ του ΜΑΕ 9349 . 

                                  ΠΚΒΑΠΖ       
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       Ρ πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων, ανακζτει ςτο δεφτερο τθν προμικεια των πιο κάτω ειδϊν: 

 

 

Α/Α 

 

 

ΜΩΔ.ΕΙΔΡΧΥ 

 

 

ΡΟΡΞΑΥΙΑ 

 

 

ΣΡΥΡΦΗΦΑ 

 

 

ΦΙΞΗ 

ΞΡΟΑΔΡΥ 

 

ΥΧΟΡΝΙΜΗ ΦΙΞΗ 

ΧΩΤΙΥ ΦΣΑ 

      

                                             ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ ΣΝΕΡΟ  ΦΣΑ   

                                                                                           ΦΣΑ    

                                              ΓΕΟΙΜΡ ΥΧΟΡΝΡ ΞΕ ΦΣΑ   

   

 ΣΡΥΡΦΗΦΑ: Θ παραπάνω  γραμμζνθ . Ρι τιμζσ των ειδϊν νοοφνται για παράδοςθ αυτϊν  ςτισ 

αποκικεσ  του Οοςοκομείου. 

 ΧΤΡΟΡΥ ΣΑΤΑΔΡΥΗΥ : Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται  τμθματικά  κατόπιν δικισ μασ 

παραγγελίασ, ςτισ αποκικεσ του Οοςοκομείου, ςε  ϊρεσ των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν, και εντόσ 

τριϊν θμερϊν (03) από τθν παραγγελία.   

 ΦΡΣΡΥ ΕΜΣΝΗΤΩΥΗΥ ΦΗΥ ΥΧΞΒΑΥΗΥ : Φο Οοςοκομείο, τα δε ζξοδα   μεταφοράσ μζχρι εκεί 

βαρφνουν τον προμθκευτι. 

 Θ ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν κα γίνεται από τθν αρμόδια επιτροπι   θ οποία κα 

ζχει οριςκεί για το ςκοπό αυτό και κα ενεργεί ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο Ο. 4412/2016. 

 Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνεται από το Οοςοκομείο με χρθματικό ζνταλμα και με βάςθ 

τα νόμιμα δικαιολογθτικά όπωσ ορίηεται  ςτον Ο.4412/2016. 

 Ρ προμθκευτισ υπόκειται ςτισ πιο κάτω κρατιςεισ: 

    -  Χπζρ ΕΑΑΔΘΥΧ 0,07% 

        -  Χαρτόςθμο ΕΑΑΔΘΥΧ 3% επί ΕΑΑΔΘΥΧ 

        -  ΡΓΑ  χαρτοςιμου 20% επί χαρτ. ΕΑΑΔΘΥΧ 

        -   Χπζρ ΑΕΣΣ 0,06% 

        -  Χαρτόςθμο  3% επί ΑΕΣΣ 

        -  ΡΓΑ  χαρτοςιμου 20% επί χαρτ. ΑΕΣΣ 

         - Χπζρ Ψυχικισ Χγείασ  2% 

        -  Φόροσ προμθκευτϊν 4% 

Ρ μειοδότθσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ Υφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα ποφ 

απορρζει απ' αυτι, εφόςον δεν φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά,  μζςα 

ςτον ςυμβατικό χρόνο ι τον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε μετά από αίτθςι του. 

Υτον Σρομθκευτι που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ, ςφμβαςθ, 

επιβάλλονται με απόφαςθ του Δ.Υ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου (επιτροπι 
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προμθκειϊν του Οοςοκομείου) , το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι 

εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 203 παρ. 4 του Ο.4412/2016. 

      Υε περίπτωςθ παράδοςθσ υλικοφ το οποίο παρουςιάηει παρεκκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ 

Υφμβαςθσ, χωρίσ όμωσ να επθρεάηεται θ καταλλθλότθτά του, είναι δυνατι θ παραλαβι του, με ι 

χωρίσ ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, ζπειτα από απόφαςθ του αρμοδίου διοικθτικοφ οργάνου, 

ςυμφϊνωσ άρκρου 208, παρ.4 του Ο.4412/2016. 

      Υε περίπτωςθ κατά τθν οποία τα υλικά φορτωκοφν - παραδοκοφν ι αντικαταςτακοφν μετά τθ 

λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, όπωσ διαμορφϊκθκε με τυχόν μετάκεςθ αυτοφ και πάντωσ μζχρι τθ 

λιξθ του χρόνου τθσ παράταςθσ που ενδεχομζνωσ χορθγικθκε, ςυμφϊνωσ άρκρου 209 

Ο.4412/2016, επιβάλλεται εισ βάροσ του Σρομθκευτι πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ 

ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα, ςυμφϊνωσ άρκρου 207 Ο.4412/2016. 

       Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Μανονιςμό Σρομθκειϊν Δθμοςίου, ο 

Ανάδοχοσ ευκφνεται και για κάκε ηθμία που τυχόν κα προκφψει εισ βάροσ του Οοςοκομείου από 

τθν μθ εκτζλεςθ ι τθν κακι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ  

 ΔΙΑΤΜΕΙΑ ΥΧΞΒΑΥΕΩΥ : Θ παροφςα ςφμβαςθ ιςχφει από τθν υπογραφισ τθσ για ζνα (1) χρόνο, 

δθλ. από ……………………………………. 

 Ρ προμθκευτισ ωσ προσ τθν διακιρυξθ και ςφμβαςθ υπάγεται ςτθν αρμοδιότθτα των 

δικαςτθρίων τθσ Υάμου. 

 Ρ δεφτεροσ των ςυμβαλλομζνων δθλϊνει ότι αποδζχεται τουσ όρουσ και τισ υποχρεϊςεισ του 

παρόντοσ ςυμφωνθτικοφ και ότι αναλαμβάνει τθν προμικεια των πιο πάνω ειδϊν ςτο Γ.Ο.-Μ.Χ. 

Ικαρίασ. 

     Αφοφ γράφτθκε το παρόν διαβάςτθκε, βεβαιϊκθκε και υπογράφεται ςε δυο αντίγραφα ωσ 

εξισ: 

 

 

   

  ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 

 

                  Ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ                                                                   Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ 

 

 
 

 
 

 

 




