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ΠΡΟΧ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ)  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ  ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 
τιµής 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Γενικό Νοσοκοµείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδας Μονάδα 
Κυπαρισσίας) Κοινωφελής Περιουσία Γ.Αλεξόπουλου  

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός (Πρόχειρος) ∆ιαγωνισµός (Επαναληπτικός) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηµεροµηνία:  11/7/2018  Ηµέρα:  Τετάρτη   Ώρα: 14:30π.µ. 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Γ.Ν Μεσσηνίας – Ν.Μ. Κυπαρισσίας,  Αλεξ. Καλαντζάκου 13 
Τ.Κ. 24500, Κυπαρισσία 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Νοσηλευτική 
Μονάδας Κυπαρισσίας) Κοινωφελής Περιουσία Γ.Αλεξόπουλου 

Κωδικός Αριθµού Εξόδου 
(ΚΑΕ) 

 Προµήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ Τακτικός Προϋπολογισµός  Κοινωφελούς Περιουσίας Γ.Αλεξόπουλου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

29.946,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% για την Νοσηλευτική Μονάδα 
Κυπαρισσίας , Κοινωφελή Περιουσία Γ.Αλεξόπουλου 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΜΧ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  1 ΕΤΟΣ  
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις  
     οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016) 
β) Του Ν. 3580/2007(Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007) «Προµήθειες Φορέων Εποπτευοµένων από το Υπουργείου   
    Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».  
γ) Του Ν. 4052/1-03-2012Του Ν. 4052/1-03-2012 Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και  Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για Εφαρµογή του Νόµου  
«Έγκριση των σχεδίων  συµβάσεων χρηµατοδοτικής  διευκόλυνσης ...................  για τη µείωση του 
δηµοσίου  χρέους  και τη  διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις.  

δ) Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194 Α’/2010), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 

ε)  Του Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) περί «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 
στ)Του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄74/26-03-2014), άρθρο 1 (περί κατάργηση της υποχρέωσης           

επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων. 
ζ) Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143 Α΄/2014), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

η) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και 
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

θ) Την υπ’ αριθµ. ∆Υ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης της Ελληνικής  
Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 757/Β/10-10- 
94). 

ι)  Την µε  αριθµ. πρωτ. 4003/1-9-2017 αναγγελία κοινωφελούς περιουσίας  της Ν.Μ  
 Κυπαρισσίας του Γ.Ν Μεσσηνίας  (  Γεωργίου  Αλεξόπουλου του Θεµιστοκλέους )  προς την  
 Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, ∆/νση Κοινωφελών Περιουσιών, Τµήµα  Εποπτείας. 

κ) Την µε  αριθµ. πρωτ. 315422/03-1-2018 έγκριση προϋπολογισµού οικ. έτους 2018 της   
    κοινωφελούς περιουσίας  της Ν.Μ Κυπαρισσίας του Γ.Ν Μεσσηνίας  (  Γεωργίου   
    Αλεξόπουλου του Θεµιστοκλέους )  από  την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, ∆/νση Κοινωφελών  
    Περιουσιών, Τµήµα  Εποπτείας. 
 
 
  2. Τις Αποφάσεις: 
 

2.1 Την υπ΄αριθµ. 4η/30-3-2018 (θέµα 1Ο) απόφαση του ∆.Σ του Γενικού Νοσοκοµείου Μεσσηνίας µε 
την οποία εγκρίνετε η διενέργεια πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισµού.  
2.2  Την υπ΄αριθµ. 5η/17-5-2018 (θέµα 3Ο) απόφαση του ∆.Σ του Γενικού Νοσοκοµείου Μεσσηνίας µε 
την οποία εγκρίνετε η επανάληψη της  διενέργειας του  πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισµού.  
2.3 Τις ανάγκες των τµηµάτων για την εύρυθµη λειτουργία της Μονάδας. 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

Με τη διαδικασία του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισµού την προµήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκοµείου Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα 
Κυπαρισσίας ) Κοινωφελής Περιουσία Γ.Αλεξόπουλου συνολικού προϋπολογισµού είκοσι έξι χιλιάδων 
ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (29.946,00 €).  Αναλυτικά: 24.150,00 + 5.796,00 (ΦΠΑ 24%) 
= 29.946,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. για την Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, κοινωφελής περιουσία 
Γ.Αλεξόπουλου  µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει τιµής,   Αναλυτικά ως κάτωθι: 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΦ6446904Υ-6Υ9



 

 
 
 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ      
 

NOΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α  ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ  
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΩ∆. 
ΠΑΡΑΤ
ΗΡΗΤΗ
ΡΙΟΥ 

ΤΙΜΗ Μ/Μ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 
24% ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

1 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΜΧ 4  1.300 5.200 6.448 

2 ΑΠΙΝΙ∆ΩΤΗΣ - ΜΟΝΙΤΟΡ ΤΜΧ 2  3.300 6.600 8.184 

3 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΜΧ 2  1.500 3.000 3.720 

4 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΕΝΟΥ 

ΕΠΙΤΟΙΧΗ 
ΤΜΧ 2  600 1.200 1.488 

5 
ΦΟΡΗΤΟΣ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ 
ΤΜΧ 1  3.300 3.300 4.092 

6 
ΟΞΥΜΕΤΡΟ ∆ΑΚΤΥΛΟΥ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ   
ΤΜΧ 5  150 750 930 

7 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΕ 
ΟΞΥΜΕΤΡΟ ∆ΑΚΤΥΛΟΥ   

ΤΜΧ 2  1.250 2.500 3.100 

8 
ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΜΕ 

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 
ΤΜΧ 4  100 400 496 

9 
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ 
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟΣ 

ΤΜΧ 2  250 500 620 

10 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ  ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟΣ 

ΤΜΧ 1  500 500 620 

11 ΖΥΓΑΡΙΑ - ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΤΜΧ 1  200 200 248 

 ΣΥΝΟΛΟ 24.150 29.946 

 
1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκοµείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας) Κοινωφελής 
Περιουσία Γ.Αλεξόπουλου Ταχ.∆ιεύθυνση Αλεξ. Καλαντζάκου 13,  ΤΚ 24500, Κυπαρισσία Τηλέφωνο : 
27613-60179 Φαξ : 27613-60189 

E-theo.ntenes@gmail.com 
Πληροφορίες: Θ.Ντέντες  
 
2. Τόπος-Χρόνος διενέργειας διαγωνισµού 
 

 
Οι υποψήφιοι Προµηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους µέχρι τις 11/7/2018, ηµέρα  

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Πρωτόκολλο 
Νοσηλευτικής 
Μονάδας  
Καλαµάτας 

11/7/2018 
Ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 
Ώρα 14:30 µ.µ 

Νοσηλευτική Μονάδα 
Κυπαρισσίας   Αλ. 

Καλαντζάκου 13 24500 
Κυπαρισσία 

12/7/2018 
Ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ 

Ώρα: 11:00π.µ. 
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ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:30µ.µ. στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, ∆ιευθ.: Αλ. Καλαντζάκου 13 
Κυπαρισσία Μεσσηνίας, ΤΚ 24500, Κυπαρισσία. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της 
Αναθέτουσας Αρχής επί της, ∆ιευθ.: Αλεξ. Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία Μεσσηνίας ΤΚ 24500, 
Κυπαρισσία, στις 12/7/2018, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα  11:00π.µ. 
 
 
 
3. Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισµού 
 
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική 
µορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.kyparissiahospital.gr)  

 
4. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
 
α) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα 
µέρη (Παράρτηµα ΙΙ). 
H υπεύθυνη δήλωση Τ.Ε.Υ.∆. διατίθεται σε επεξεργάσιµη µορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 
www.eaadhsy.gr και hsppa.gr.  
 
Επισηµαίνεται ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV 
χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV του εντύπου. Επίσης 
δεν απαιτείται η συµπλήρωση του  Μέρους V. 
 
β) τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος νοµικού προσώπου, (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η 
νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 
δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος 
εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου 
εκπροσώπου.  
 
γ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπο τουςi. 
  
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα δικαιολογητικά της 
παρ. α, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

 

• Η αρχή διατηρεί το δικαίωµα ανά πάσα στιγµή να ζητήσει όλα ή κάποια από τα πιστοποιητικά 
/δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για 
την οµαλή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
• ∆εν απαιτείται εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 
• ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις /κοινοπραξίες 
αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 

 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την 
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που 
συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
Για τους Συνεταιρισµούς, απαιτείται βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί 
νόµιµα. 
Σηµείωση: Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήµατος πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και 
διεύθυνση, καθώς και ο αριθµός τηλεφώνου, φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) 
όλων των µελών του. 
 
5. Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές είναι δυνατό: 
α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής µέχρι και την 
προηγούµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι 11/7/2018, ηµέρα 
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ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα  14:30µ.µ. 
β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση της Νοσηλευτικής Μονάδας µε οποιοδήποτε τρόπο και να 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την 
αναθέτουσα αρχή µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Εφόσον η 
προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την 
ένδειξη «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία». 
 
6. Τρόπος σύνταξης προσφορών 

1.  Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους, στην ελληνική γλώσσα 
µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Ένα από τα αντίγραφα ορίζεται ως πρωτότυπο και 
πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να µονογράφεται από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της 
προσφοράς. 

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 
2.3. Ο αριθµός της διακήρυξης και το αντικείµενο του διαγωνισµού. 
2.4. Η ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού. 
2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα 
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 
3.1. ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), 
τοποθετούνται σε σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την 
ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 
3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
Το περιεχόµενο της τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική µορφή (CD ή DVD), το οποίο 
θα περιλαµβάνεται στον σφραγισµένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα 
συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού / λογισµικού 
κλπ.) τα οποία µπορεί να υποβληθούν µόνον εντύπως εφόσον υπάρχει τεκµηριωµένη αδυναµία 
υποβολής τους σε ηλεκτρονική µορφή. 
3.3. TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε 
χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Οι πίνακες της οικονοµικής προσφοράς θα υποβληθούν και σε 
ηλεκτρονική µορφή (CD ή DVD), το οποίο θα περιλαµβάνεται στον σφραγισµένο φάκελο της 
οικονοµικής προσφοράς. 
3.4. Οι φάκελοι ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα  
φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
7.Αξιολόγηση προσφορών: Η αξιολόγηση των προσφορών πραγµατοποιείται σε ένα στάδιο, που 
περιλαµβάνει τα παρακάτω επιµέρους βήµατα: 

•••• Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών 
•••• Έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής 
•••• Αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών 
•••• Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών 
•••• Ανάδειξη αναδόχου 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. 
 

Το κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ήτοι η χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή ανά είδος, 
χωρίς Φ.Π.Α., µε βάση τις ποσότητες που αναφέρονται για κάθε είδος στο παράρτηµα Ι της 
παρούσας διακήρυξης. 
 
8. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύµβασης.  
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 
συµβατικής αξίας, αφαιρουµένου του Φ.Π.Α. και θα ισχύει τουλάχιστον για όσο διαρκεί η σύµβαση. Η 
εγγύηση κατατίθεται µε την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγυητική θα πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε 
την παρ.4 του αρ.72 του Ν.4412/2016 και σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙΙ. 
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�� Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, 
��� Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό και θα 
καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε πέντε (5) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, 
���� Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος   χαρτοσήµου. 
Κατάπτωση της εγγύησης επέρχεται σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρυχτεί έκπτωτος, λόγω 
αδυναµίας του στην εκτέλεση της σύµβασης. 
 
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης, αφού αντικατασταθεί µε  την 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι 
ποσού ίσου µε το 3% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ . 
 
Κατά τα λοιπά, σχετικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016. 
 
 
9. Ειδικοί όροι 

• Οι τιµές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. 

• Κάθε είδους άλλη δαπάνη βαρύνει τον προµηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην 
προσφορά. 

• Οι τιµές θα καταγράφονται ως εξής: 
Α) Τιµή χωρίς ΦΠΑ 
Β) Σύνολο προσφερόµενης τιµής 
Γ) Ποσοστό ΦΠΑ και Σύνολο ΦΠΑ 
∆) Συνολικό κόστος µε ΦΠΑ 

•  Η προσφερόµενη τιµή θα πρέπει να εναρµονίζεται µε αυτή του Παρατηρητηρίου τιµών 
όπως αυτή καταγράφηκε κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής προσφορών 
(Ν.4052/2012 άρθρο 14 παρ. 7), εφόσον υπάρχει. 

•  Η τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 
 
10. Απόρριψη Προσφορών: Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε 
όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, ενώ είναι 
δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές 
που παρουσιάζουν ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµούς. Ως ασήµαντες αποκλίσεις ή 
περιορισµοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισµοί που δεν επηρεάζουν την προµήθεια ή την 
ποιότητα εκτέλεσής της, δεν περιορίζουν σε κανένα σηµείο τα δικαιώµατα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις 
υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης µεταχείρισης των Προσφερόντων. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογηµένα προσφορά, µετά από σχετική 
εισήγηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά σε κάθε µία από τις κάτωθι 
περιπτώσεις: 
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού. 
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση δικαιολογητικών. 
3. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές. 
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης. 
5. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 
6. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 
7. ∆εν είναι σύµφωνη µε τους επί µέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί 
αναφέρονται. 
8. Προσφορά που τα είδη δεν έχουν αντιστοιχηθεί µε τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιµών, εφόσον 

αντιστοιχίζονται 
9. Ορίζει χρόνο παράδοσης/ υλοποίησης της προµήθειας µεγαλύτερο του προβλεποµένου στην 

παρούσα, 

10. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται µικρότερος των 120 ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών ή δεν αναφέρεται καθόλου, παρουσιάζει κατά την αιτιολογηµένη κρίση 
της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 
προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 
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11. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται. 
12. Προσφορά που δεν είναι σύµφωνη µε την σχετική ισχύουσα νοµοθεσία. 
 

• Προσφορές που κατατίθενται µετά την 11/7/2018, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:30 µ.µ., είναι 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. 

• Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προµήθειας. 
• Η κατακύρωση θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, εκ των προµηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί 
ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
• Χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατόν είκοσι ηµέρες (120) . 

•  
11. ∆ιοικητικές προσφυγές: 
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού και πράξεων της αναθέτουσας αρχής προβλέπεται η άσκηση 
ένστασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 127, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).  
 

12. Υπογραφή Σύµβασης:  
Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά η προµήθεια είναι υποχρεωµένος να προσέλθει για την 
υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας την εγγυητική επιστολή του άρθρου 8 της παρούσας 
διακήρυξης εφόσον απαιτείται, µαζί µε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

• Φορολογική ενηµερότητα. 

• Ασφαλιστική ενηµερότητα για όλους τους φορείς ασφάλισης του προσωπικού της επιχείρησης 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύµβασης, κηρύσσεται 
έκπτωτος µε απόφαση του Αρµοδίου Οργάνου. Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον 
πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύµβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. 
 
13. Παράδοση και παραλαβή 

• Το σύνολο της απαιτούµενης ποσότητας , θα πρέπει να παραδοθεί στο κτίριο του Γενικού 
Νοσοκοµείου Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαµάτας). 

• Η παραλαβή της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί από αρµόδια επιτροπή παραλαβής που θα 
συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής. 

• Κατά την παραλαβή Του είδους ή και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, η αναθέτουσα 
αρχή δύναται να διενεργεί τους κάτωθι ελέγχους: α) µε µακροσκοπική εξέταση, β) Με χηµική ή 
µηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση), γ) Με πρακτική δοκιµασία, δ) Με όλους ή µε όσους 
από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα µε το προς προµήθεια υλικό ή και µε 
οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόµενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη 
σύµβαση. Να επιλέγεται κατά περίπτωση για να είναι ορισµένος ο σχετικός όρος.   

• Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προµηθευτή.  
• Κατά τα λοιπά και σχετικά µε τη διαδικασία, τις αντιρρήσεις, τις γνωστοποιήσεις και ότι άλλο 

αφορά τη  διενέργεια  ελέγχων  και  την  παραλαβή  των  αγαθών  σε  εκτέλεση  της  παρούσας  
ισχύουν  οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του ν 4412/2016.   

 
14. Πληρωµή αναδόχου 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή της ανωτέρω προµήθειας, σε χρόνο 
προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηµατικών 
ενταλµάτων από τον προϋπολογισµό της Κοινωφελούς Περιουσίας Γεώργιου Αλεξόπουλου του 
Θεµιστοκλέους. Η πληρωµή θα λάβει χώρα βάσει των τιµολογίων του Αναδόχου και θα 
πραγµατοποιηθεί µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωµή του Αναδόχου. 
Όλα τα τιµήµατα της Σύµβασης (συνολικά και τιµές µονάδος), παραµένουν σταθερά και δεν υπόκεινται 
σε καµία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συµβατική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της Σύµβασης.  
 ∆εν προβλέπεται προκαταβολή 
 
15. Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1.Καθ ? όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά 
µε την εκτέλεση της προµήθειας.  
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2.Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε 
υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την προµήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα 
απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων.  
3.Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 
της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους 
υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  
4.Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύµβαση να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, οι 
οποίες έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό ∆ίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα 
Χ του Προσαρτήµατος Α’ του Ν 4412/2016.  
5. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει την εκτέλεση της προµήθειας, σύµφωνα 
µε τα καθοριζόµενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιµέρους 
εργασίες, που αυτό περιλαµβάνει, διαθέτοντας άτοµα µε την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και 
ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύµβασης. 
6. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που 
θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 
7. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και  ευθύνες, 
που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.  
 

16. Κυρώσεις-Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία: 

•  Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 206 και 207, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016), σε 
περίπτωση παράδοσης ή αντικατάστασης του συµβατικού αντικειµένου, µε ευθύνη του Αναδόχου, 
µετά από τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης και εφόσον ο Ανάδοχος έχει αιτηθεί εγκαίρως 
και λάβει αντίστοιχη παράταση, επιβάλλεται από την Αναθέτουσα αρχή, ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµόδιου οργάνου, πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς Φ.Π.Α. 

•  Η είσπραξη του προστίµου γίνεται είτε µε παρακράτηση από την πληρωµή του Αναδόχου, είτε µε 
ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, εφόσον ο τελευταίος δεν καταθέσει 
το απαιτούµενο ποσό. 

•  Σε περίπτωση που Ανάδοχος είναι Ένωση, το πρόστιµο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα µέλη 
της. 

• Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση  που έγινε στο όνοµά του και 
από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 203, του Ν. 
4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016). 

• Η συµµετοχή στην διαδικασία του διαγωνισµού συνιστά τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος, αλλά 
και κάθε µέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόµενης σύµπραξης ή κοινοπραξίας), έχει λάβει 
πλήρη γνώση της παρούσας ∆ιακήρυξης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 
της. 

 

• Οι όροι της παρούσας ερµηνεύονται µε τρόπο ώστε να µην προκύπτει αντίθεσή τους µε 
κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της ∆ιακήρυξης (συµπεριλαµβανοµένων 
των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δηµοσίου δικαίου ή προς κανόνα δηµόσιας τάξης, 
υπερισχύει ο κανόνας δικαίου. 

 
17. Ματαίωση:  
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα µαταίωσης εξ’ ολοκλήρου ή τµηµάτων του διαγωνισµού χωρίς 
υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης, µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα, µετά 
από γνώµη του αρµόδιου οργάνου µε υποχρέωση την ανακοίνωση της µαταίωσης στους 
συµµετέχοντες. 
 

                                                                              Ο Αναπληρωτής ∆ιοικητής  
   Της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας 

                                                                                                
 
                                                                               Παναγιώτης Μπασάκος   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι               ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ 

 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΜΧ 4 

2 ΑΠΙΝΙ∆ΩΤΗΣ - ΜΟΝΙΤΟΡ ΤΜΧ 2 

3 ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΜΧ 2 

4 ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΜΧ 2 

5 ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΤΜΧ 1 

6 ΟΞΥΜΕΤΡΟ ∆ΑΚΤΥΛΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ   ΤΜΧ 5 

7 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΟΞΥΜΕΤΡΟ 

∆ΑΚΤΥΛΟΥ   
ΤΜΧ 2 

8 ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΜΕ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΤΜΧ 4 

9 ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΜΧ 2 

10 ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ  ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΜΧ 1 

11 ΖΥΓΑΡΙΑ - ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΤΜΧ 1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ      
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 

1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΟΥ 
             
1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας ελεγχόµενος από µικροϋπολογιστή αυτόµατης και χειροκίνητης 

λειτουργίας. 
2.  Να λειτουργεί µε τάση δικτύου 230 V/50Hz και µε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες, µέσο 

ενσωµατωµένου τροφοδοτικού, (φορτιστού). 
3. Να είναι µικρού βάρους και διαστάσεων, να αναφερθούν . 
4. Να παρέχεται η δυνατότητα αυτόµατης και χειροκίνητης επιλογής των απαγωγών. 
5. Να κάνει ανίχνευση βηµατοδότη. 
6. Να έχει ένδειξη επιπέδου φόρτισης µπαταρίας, έλλειψης χαρτιού, καθώς και ενδείξεις για την καλή 

λειτουργία του, π.χ. ένδειξη αποκόλλησης ή µη καλής επαφής ηλεκτροδίου. 
7. Ταυτόχρονη λήψη και καταγραφή  3 – 6 απαγωγών, χωρίς χρόνο καθυστέρησης καταγραφής  κατά 

την χειροκίνητη επιλογή των απαγωγών. Να καταγράφονται  στην αυτόµατη και χειροκίνητη επιλογής 
των απαγωγών ηµεροµηνία- ώρα- καρδιορυθµός  . 

8. Να διαθέτει ενσωµατωµένο monitor υψηλής διακριτικής ικανότητας µε δυνατότητα ταυτόχρονης 
απεικόνισης 6 απαγωγών ΗΚΓ τουλάχιστον, να αναφερθούν οι διαστάσεις του monitor.     

9. Να φέρει καταγραφικό έξι  καναλιών θερµικού τύπου. υψηλής διακριτικής ικανότητας µε δυο κατ' 
ελάχιστο ταχύτητες εκτύλιξης χάρτου 25-50 mm/sec και το  πλάτος του αντίστοιχου χαρτιού να 'είναι 
τουλάχιστον 100 mm 

10.  Να έχει τη δυνατότητα αντίγραφου της εκτύπωσης. 
11.  Να έχει Ρύθµιση ευαισθησίας σε 5/10/20 mm/V. 
12.  Να υπάρχει διάταξη προστασίας του ασθενή και της συσκευής από τυχαία διαρροή ρεύµατος ή από 

χρήση απινιδωτή, διαθερµίας. 
13.  Να διαθέτει φίλτρα απόρριψης παρασίτων στα 25, 35, Hz (Μυικών συσπάσεων), φίλτρα 

σταθεροποιητή υδροηλεκτρικής γραµµής ,και φίλτρα στα 50, 60, Hz (συχνότητας ρεύµατος).  
14.  Να έχει αντίσταση εισόδου άνω των 10 ΜΩ. 
15.  Να έχει εύρος συχνότητας 0,05 – 150 Hz  
16.  Να συνοδεύεται από κατάλληλο πρόγραµµα αυτόµατης ανάλυσης, εµφάνισης και καταγραφής 

βασικών  µετρήσεων  του ΗΚΓ και της διάγνωσής του. Να δοθούν λεπτοµερή στοιχεία. 
17.  Να συνοδεύεται από δυο (2) 10πολικά καλώδια ασθενούς 
18.  Να διαθέτει CE MARK. 
19.  Να διαθέτει και να κατατεθεί πιστοποιητικό IEC60601-2-51 ή νεότερο το οποίο εγγυάται υψηλής 

ποιότητα ηλεκτροκαρδιογραφήµατος.   
 
ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. 
    Για τα κατωτέρω ζητούµενα θα απαιτηθεί ιδιαίτερη δήλωση αποδοχής τους, η οποία θα συνοδεύει την  
    προσφορά. 
1. Να χορηγείται εγγύηση δύο (2) τουλάχιστον ετών, αρχόµενη από την   τοποθέτηση και έλεγχο καλής 
    λειτουργίας, µέσα στον οποίο θα εκτελούνται, χωρίς αµοιβή, οι απαιτούµενες συντηρήσεις, βλάβες, 
    και αντικαταστάσεις κατεστραµµένων εξαρτηµάτων, που οφείλονται σε βλάβη της συσκευής. 
2. Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του µηχανήµατος, θα εκπαιδευτούν ιατροί και τεχνικοί του  
    Νοσοκοµείου, στην χρήση και συντήρηση αντίστοιχα σε προκαθορισµένο χρόνο. 
3. Κατά την εκπαίδευση θα παραδοθούν τα πάσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης,  λειτουργίας και τεχνικής   
    φροντίδας (service manual). 
4.  Η κάλυψη της συσκευής σε εξαρτήµατα ανταλλακτικά και αναλώσιµα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον   
     δεκαετής,  
5.  Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλου συµµόρφωσης, 

στο οποίο θα απαντάται µε κάθε λεπτοµέρεια, (όχι µονολεκτικά), και µε την σειρά που αναφέρονται 
όλα τα αιτήµατα των τεχνικών µας προδιαγραφών. Όπου ζητάτε ή κρίνεται απαραίτητη η αναδροµή 

σε ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητουµένων στοιχείων, αυτή θα 

γίνεται µε σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εµπεριέχονται τα 

στοιχεία αυτά. 
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΙΝΙ∆ΩΤΗ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ 
1. Να είναι σύγχρονης διφασικής τεχνολογίας µε δυνατότητα σύγχρονης- ασύγχρονης ανάταξης και 

δυνατότητα εξωτερικής βηµατοδότησης, µικρού όγκου και βάρους συµπεριλαµβανοµένων όλων των 
εξαρτηµάτων. Να αναφερθούν οι διαστάσεις και το βάρος της συσκευής µε το τροφοδοτικό, τον 
βηµατοδότη και τα εξωτερικά paddles να µην υπερβαίνει τα 7 κιλά. 

2. Ο απινιδωτής να πραγµατοποιεί σύγχρονη και ασύγχρονη απινίδωση, µε αποδιδόµενη διφασική 
ενέργεια σε προκαθορισµένα βήµατα. Να δύναται να φτάσει έως τα 360 J αν χρειαστεί και να έχει 
χρόνο φόρτισης µικρότερο των 4.5 sec για άµεση αποτελεσµατικότητα. 

3. Η µπαταρία να έχει αυτονοµία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ωρών συνεχούς παρακολούθησης ή 
τουλάχιστον 100 απινιδώσεων στα 200J. Ο χρόνος φόρτισης της µπαταρίας να είναι µικρότερος 
των τριών (3) ωρών, από πλήρως αφόρτιστη µπαταρία. 

4. Το πλάτος του παλµού της διφασικής κυµατοµορφής να µεταβάλλεται ανάλογα της αντίστασης 
ασθενούς. Η πραγµατική αντίσταση του ασθενούς να εµφανίζεται στην οθόνη (bargraph), και µε 
φωνητικό µήνυµα να προειδοποιεί επίσης τον χρήστη σε περίπτωση ανεπαρκούς επικοινωνίας. 

5. Τα paddles να είναι κατάλληλα για χρήση τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά, εξοπλισµένα µε 
εργονοµικά πλήκτρα ρύθµισης ώστε το επίπεδο της ενέργειας µπορεί να ρυθµιστεί και η απινίδωση 
να ξεκινήσει από τα ηλεκτρόδια.  

6. Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης συµβάντων σε ειδική µνήµη µεγάλης χωρητικότητας, για 
αποθήκευση και εξαγωγή µέσω USB. 

7. Να φέρει οθόνη τουλάχιστον 7’’, µε ρύθµιση φωτεινότητας στην οποία απεικονίζονται όλες οι 
παράµετροι, είτε σαν αριθµητικές τιµές, είτε σαν κυµατοµορφές, οι συναγερµοί και οι λοιπές 
πληροφορίες της συσκευής.  

8. Να διαθέτει τρεις τρόπους λειτουργίας, AED (αυτόµατος), Manual (Χειροκίνητος) και Synchronized, 
δίνοντας λύση σε οποιαδήποτε κατάσταση αντιµετωπίσει ο χρήστης.  

9. Να λαµβάνει ΗΚΓµα µέσω 3-πολικού ή 5πολικού. Nα διαθέτει αυτόµατο πρόγραµµα ανάλυσης του 
ΗΚΓ και αναγνώριση των VF και VT. 

10. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερµούς, µε ρυθµιζόµενα όρια, για παραµέτρους που 
σχετίζονται µε τον ασθενή, όπως υψηλή/χαµηλή πίεση, αρρυθµίες, κτλ., αλλά και για λειτουργίες 
που σχετίζονται µε την συσκευή, όπως χαµηλή µπαταρία, κα., τους οποίους αποθηκεύει σε αρχείο 
συµβάντων. 

11. Να διαθέτει καταγραφικό τριών καναλιών, σύγχρονης τεχνολογίας για την καταγραφή του 
ηλεκτροκαρδιογραφήµατος και στοιχείων απινίδωσης. Να έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης  
διαγνωστικού καρδιογραφήµατος µε απόκριση συχνότητας 0,05-150Hz. 

12. Να καταγράφει την επιλεχθείσα ενέργεια, την παραληφθείσα ενέργεια και την διαθωρακική 
αντίσταση του ασθενούς. 

13. Να έχει τη δυνατότητα µέτρησης διαφόρων επιπλέον παραµέτρων όπως π.χ. βηµατοδότηση 
(Pacer), (ΝΙΒΡ) αναίµακτη πίεση, (SpO2) παλµική οξυµετρία. Να αναφερθούν αναλυτικά. 

14. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
να διαθέτει πλήρες πιστοποιητικό CE mark σύµφωνα µε την οδηγία 93/42 της Ε.Ε. συνοδευόµενο 
από δήλωση συµµόρφωσης από τον κατασκευαστικό οίκο. Ο κατασκευαστικός οίκος και ο 
προµηθευτής να διαθέτουν σύστηµα διασφάλισης ποιότητας µε πιστοποίηση κατά ISO 13485 & 
ISO 9001 για τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη (να 
κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά) και ιδιαίτερα ο προµηθευτής να είναι πιστοποιηµένος κατά 
∆Υ8/1348 για την ορθή πρακτική διανοµής ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού ώστε να µην αλλοιώνεται 
και υποβαθµίζεται το επίπεδο της ποιότητας τους κατά την διαδικασία διανοµής τους. 

15. Ο υποψήφιος προµηθευτής να διαθέτει τµήµα τεχνικής υποστήριξης καταρτισµένο από 
εξειδικευµένους τεχνικούς Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και να διαθέτει ειδικό εξοπλισµό για τον πλήρη 
έλεγχο και τεχνική υποστήριξη απινιδωτών (επί ποινή αποκλεισµού). Να κατατεθεί πιστοποιητικό 
εκπαίδευσης τεχνικού,  λίστα µε τα όργανα ελέγχου, καθώς και τα πιστοποιητικά διακρίβωσης τους 
σε ισχύ. 

16. Να προσφέρεται µε εγγύηση καλής λειτουργίας  τουλάχιστον  δύο (2) ετών και κατά την εγγύηση να 
παρέχεται δωρεάν υποστήριξη βλαβών και προβλεπόµενης συντήρησης, συµπεριλαµβανοµένων 
των ανταλλακτικών, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

17. Να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη µε επιστολή του 
κατασκευαστικού οίκου (επί ποινή αποκλεισµού). 

18. Να γίνει επίδειξη λειτουργίας και εκπαίδευση προσωπικού µε την παράδοση του µηχανήµατος για 
όσο χρόνο απαιτείται. 
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19. Ο απινιδωτής να συνοδεύεται από: 
• Ένα ζεύγος ηλεκτροδίων εξωτερικής απινίδωσης (Paddles), κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά 
• 3-πολικό καλώδιο ηλεκτροκαρδιογραφήµατος 
• Ένα ζεύγος αυτοκόλλητων Pads απινίδωσης ενηλίκων 
• Συνδετικό καλώδιο για τα αυτοκόλλητα pads. 
• Χαρτί εκτυπωτή 
• Τζελ απινίδωσης 
• Εγχειρίδιο λειτουργίας (Manual) 
 
ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. 
       Για τα κατωτέρω ζητούµενα θα απαιτηθεί ιδιαίτερη δήλωση αποδοχής τους, η οποία θα συνοδεύει 

την προσφορά. 
1. Να χορηγείται εγγύηση δύο (2) τουλάχιστον ετών, αρχόµενη από την τοποθέτηση και έλεγχο καλής 

λειτουργίας, µέσα στον οποίο θα εκτελούνται, χωρίς αµοιβή, οι απαιτούµενες συντηρήσεις, βλάβες, 
και αντικαταστάσεις κατεστραµµένων εξαρτηµάτων, που οφείλονται σε βλάβη της συσκευής. 

2. Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του µηχανήµατος, θα εκπαιδευτούν το νοσηλευτικό και τεχνικά 
προσωπικό του Νοσοκοµείου, στην χρήση και συντήρηση αντίστοιχα σε προκαθορισµένο χρόνο. 

3. Κατά την εκπαίδευση θα παραδοθούν τα πάσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας και τεχνικής 
φροντίδας (service manual). 

4. Η κάλυψη της συσκευής σε εξαρτήµατα ανταλλακτικά και αναλώσιµα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
δεκαετής. 

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλου συµµόρφωσης, 
στο οποίο θα απαντάται µε κάθε λεπτοµέρεια, (όχι µονολεκτικά), και µε την σειρά που αναφέρονται 
όλα τα αιτήµατα των τεχνικών µας προδιαγραφών. Όπου ζητάτε ή κρίνεται απαραίτητη η αναδροµή 
σε ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητουµένων στοιχείων, αυτή θα 
γίνεται µε σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εµπεριέχονται τα 
στοιχεία αυτά. 
 
 

3.   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 

1. Να λειτουργεί σε τάση 230V/50Hz, µέσω εύκαµπτου τριπολικού καλωδίου και ρευµατολήπτη 
ΣΟΥΚΟ. 

2. Να είναι σε τροχήλατη βάση µε τέσσερις αντιστατικούς τροχούς µε σύστηµα πέδησης.    
3. Να διαθέτει ικανότητα αναρρόφησης 35litr/min - µέγιστο "κενό" περίπου 85% 
4. Να διαθέτει αντλία και κινητήρα, ικανής ισχύος για την επίτευξη των ανωτέρω (να δοθούν στοιχεία). 
5. Να διαθέτει δύο φιάλες ευρύστοµες των 2litr τουλάχιστον , µε σύστηµα εναλλαγής της χρήσης τους, 

εύκολης µεταφοράς και χρήσης, αποστειρώσιµες µε καπάκια βιδωτά . 
6. Να διαθέτει σύστηµα διακοπής της αναρρόφησης όταν πληρωθεί η χρησιµοποιούµενη φιάλη 

("παγίδα"). 
7. Να διαθέτει φίλτρο αντιµικροβιακό και υγρασίας. 
8. Να είναι στερεά και ανθεκτική κατασκευή, σχεδιασµένη έτσι, που να µην επιτρέπει την δηµιουργία 

εστιών µόλυνσης και να καθιστά εύκολη και δυνατή την απολύµανση και τον καθαρισµό. 
9. Να διαθέτει σύστηµα διάταξη ρύθµισης του επιθυµητού κενού, συνεχώς, καθώς και όργανο ένδειξης  
10. του επιτυγχανόµενου Κενού, ευκρινούς ανάγνωσης. 
11. Η αναρρόφηση να δέχεται και φιάλες και  σακούλες µίας  χρήσεως  
12. Να πληροί τα διεθνή Standards ασφαλείας και να φέρει σήµανση CE-Mark. 
 
. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. 
       Για τα κατωτέρω ζητούµενα θα απαιτηθεί ιδιαίτερη δήλωση αποδοχής τους, η οποία θα συνοδεύει 

την προσφορά. 
1. Να χορηγείται εγγύηση δύο (2) τουλάχιστον ετών, αρχόµενη από την τοποθέτηση και έλεγχο καλής 

λειτουργίας, µέσα στον οποίο θα εκτελούνται, χωρίς αµοιβή, οι απαιτούµενες συντηρήσεις, βλάβες, 
και αντικαταστάσεις κατεστραµµένων εξαρτηµάτων, που οφείλονται σε βλάβη της συσκευής. 

2. Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του µηχανήµατος, θα εκπαιδευτούν το νοσηλευτικό και τεχνικά 
προσωπικό του Νοσοκοµείου, στην χρήση και συντήρηση αντίστοιχα σε προκαθορισµένο χρόνο. 

3. Κατά την εκπαίδευση θα παραδοθούν τα πάσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας και τεχνικής 
φροντίδας (service manual). 

4. Η κάλυψη της συσκευής σε εξαρτήµατα ανταλλακτικά και αναλώσιµα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
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δεκαετής. 
5. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλου συµµόρφωσης, 

στο οποίο θα απαντάται µε κάθε λεπτοµέρεια, (όχι µονολεκτικά), και µε την σειρά που αναφέρονται 
όλα τα αιτήµατα των τεχνικών µας προδιαγραφών. Όπου ζητάτε ή κρίνεται απαραίτητη η αναδροµή 
σε ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητουµένων στοιχείων, αυτή θα 
γίνεται µε σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εµπεριέχονται τα 
στοιχεία αυτά. 

 
4.   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ  ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΕΝΟΥ 
       Σετ επιτοίχιων αναρροφήσεων σύγχρονης τεχνολογίας για χρήση στο Νοσοκοµείο µε δυνατότητα 

απευθείας σύνδεσης στην κεντρική λήψη κενού του νοσοκοµείου( Γαλλικού τύπου ) µε ειδικό 
ταχυσύνδεσµο κενού (κατασκευασµένο σύµφωνα µε το πρότυπο NF-S 90-116) ο οποίος να 
αποκλείει την τοποθέτησή του σε λήψη άλλου αερίου πέραν αυτής του κενού 

      Το σετ να περιλαµβάνει :  
• Ρυθµιστή ύψους κενού (Μανόµετρο)  

• ∆οχείο υπερχείλισης  
• ∆οχείο αναρρόφησης και ειδική βάση τροχήλατη µε φρένο. 

1. Να διαθέτει ρυθµιστή ύψους κενού (µανόµετρο) συνοδευόµενο από φιάλη υπερχείλισης, µικρής 
χωρητικότητας και βαλβίδα ασφαλείας, υψηλής ποιότητας κατασκευής  

2. Να διαθέτει Μανόµετρο ακριβείας Ένδειξη από 0-1000 mbar. 
3. Να διαθέτει Περιστροφικό επιλογέα ρύθµισης κενού Υψηλής ποιότητας κατασκευής, µε εύρος από 0 

έως -0,8 bar περίπου. 
4. Να έχει εύρος αναρροφητικής ικανότητας0-55 (l/min) περίπου. 
5. Να έχει ένταση κενού-5 έως -80 (kPa) περίπου.  
6. Να διαθέτει Σύστηµα ασφαλείας κατά της υπερχείλισης. 
7. Το σύστηµα του ρυθµιστή να συνδέεται απ' ευθείας στη λήψη κενού, µε απλή περιστροφική κίνηση. 
8. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής. 
9. Να έχει δυνατότητα αντικατάστασης των εξαρτηµάτων (αποσπώµενα). 
10. Να διαθέτει εύχρηστη φιάλη συλλογής µε καπάκι και βαλβίδα ασφαλείας, χωρητικότητας 2 λίτρα 

περίπου η οποία να αποστειρώνεται µε βιδωτό καπάκι 
11. Τα τµήµατα του σετ αναρρόφησης, που επιµολύνονται και χρειάζονται αποστείρωση, να 

αποσυνδέονται εύκολα, για να µπορούν να αποστειρωθούν. 
12. Να διαθέτει και  δυνατότητα χρήσης σάκων µιας χρήσης. 
13. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα συνδετικά – σωλήνες σύνδεσης. 
 
ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. 
       Για τα κατωτέρω ζητούµενα θα απαιτηθεί ιδιαίτερη δήλωση αποδοχής τους, η οποία θα συνοδεύει 

την προσφορά. 
1. Να χορηγείται εγγύηση δύο (2) τουλάχιστον ετών, αρχόµενη από την τοποθέτηση και έλεγχο καλής 

λειτουργίας, µέσα στον οποίο θα εκτελούνται, χωρίς αµοιβή, οι απαιτούµενες συντηρήσεις, βλάβες, 
και αντικαταστάσεις κατεστραµµένων εξαρτηµάτων, που οφείλονται σε βλάβη της συσκευής. 

2. Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του µηχανήµατος, θα εκπαιδευτούν το νοσηλευτικό και τεχνικά 
προσωπικό του Νοσοκοµείου, στην χρήση και συντήρηση αντίστοιχα σε προκαθορισµένο χρόνο. 

3. Κατά την εκπαίδευση θα παραδοθούν τα πάσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας και τεχνικής 
φροντίδας (service manual). 

4. Η κάλυψη της συσκευής σε εξαρτήµατα ανταλλακτικά και αναλώσιµα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
δεκαετής. 

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλου συµµόρφωσης, 
στο οποίο θα απαντάται µε κάθε λεπτοµέρεια, (όχι µονολεκτικά), και µε την σειρά που αναφέρονται 
όλα τα αιτήµατα των τεχνικών µας προδιαγραφών. Όπου ζητάτε ή κρίνεται απαραίτητη η αναδροµή 
σε ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητουµένων στοιχείων, αυτή θα 
γίνεται µε σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εµπεριέχονται τα 
στοιχεία αυτά.  

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ  

1. Να είναι εύχρηστος, µικρού βάρους <3,5 kgr και να λειτουργεί µε ρεύµα 220V ή µπαταρίες ή 
παροχή από ασθενοφόρο. Να διαθέτει ενσωµατωµένη επαναφορτιζόµενη µπαταρία, µε αυτονοµία 
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τουλάχιστον δέκα (10) ωρών. Να είναι κατάλληλος για µεταφορά ασθενών ενηλίκων και παίδων. Να 
τροφοδοτείται µε Ο2, µε ειδικό σύνδεσµο ασφαλείας από κεντρική εγκατάσταση ή φιάλη. 

2. Να διαθέτει προστασία από πτώση - κραδασµούς καθώς και από υγρασία επιπέδου τουλάχιστον 
IPX4. Να γίνει σχετική αναφορά – παραποµπή στα πρότυπα που πιστοποιούν τις ανωτέρω 
προστασίες. 

3. Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη στην οποία απεικονίζονται οι αναπνευστικές παράµετροι καθώς και το 
ποσοστό Ο2 %. Να διαθέτει ολοκληρωµένο σύστηµα οπτικών και ηχητικών συναγερµών για την 
ασφάλεια του ασθενούς, καθώς σύστηµα αποφυγής πρόκλησης τραύµατος στον ασθενή 
ελεγχόµενο από µικροεπεξεργαστές. Να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη πίεσης αεραγωγών. 

4. Να διαθέτει προειδοποιητικό σήµα για παραµέτρους όπως όριο χαµηλής πίεσης τουλάχιστον, 
υψηλής πίεσης ενηλίκων, υψηλής πίεσης, παροχή O2 και άπνοιας που πιθανόν να είναι επικίνδυνες 
για τον ασθενή και να διαθέτει πλήκτρο σιγής συναγερµού. Να αναφερθούν αναλυτικά τιµές για τις 
παραπάνω παραµέτρους.  

5. Να διαθέτει ειδική διάταξη ασφαλείας κατά την οποία να προειδοποιεί τον χρήστη για επικίνδυνη 
ρύθµιση παραµέτρων για αερισµό ασθενούς. Να περιγραφεί αναλυτικά. 

6. Ο αναπνευστήρας να διαθέτει τους εξής τρόπους λειτουργίας CMV,CMV+SIGH, SIMV/AUTO, AMV, 
PCM, MVM, CPR, CPAP, PEEP µε χαρακτηριστικά: 

Α) Αναπνεόµενος όγκος τουλάχιστον 50ml έως 3.500ml ή περισσότερο 

Β) Αναπνευστική συχνότητα µέχρι τουλάχιστον 5 αναπνοές / λεπτό έως 35 αναπνοές / λεπτό ή 
περισσότερο 

Γ) Όριο πίεσης από 10mbar έως 60mbar το ανώτερο  

∆) Σχέση εισπνοής / εκπνοής Ι:Ε 1:1 - 1:2, 

Ε) ∆υνατότητα χορήγησης µείγµατος οξυγόνου/αέρα 40% ή 90%, 

Στ) Ρυθµιζόµενο PEEP 0-12 mBar τουλάχιστον 

Ζ) Ρυθµιζόµενη ροή 2-20 λίτρα/λεπτό, 

Η) Ρυθµιζόµενο Trigger 0 - 10mBar 

7. Να συνοδεύεται από κύκλωµα ασθενούς πολλαπλών χρήσεων, δύο κυκλώµατα µιας χρήσεως, 
τροφοδοτικό, σωλήνα Ο2 και εγχειρίδιο χρήσης. 

8. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
να διαθέτει πλήρες πιστοποιητικό CE mark σύµφωνα µε την οδηγία 93/42 της Ε.Ε. Ο 
κατασκευαστικός οίκος και ο προµηθευτής να διαθέτουν σύστηµα διασφάλισης ποιότητας µε 
πιστοποίηση κατά ISO 13485 & ISO 9001 για τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την 
τεχνική υποστήριξη (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά) και ιδιαίτερα ο προµηθευτής να 
είναι πιστοποιηµένος κατά ∆Υ8/1348 για την ορθή πρακτική διανοµής ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισµού ώστε να µην αλλοιώνεται και υποβαθµίζεται το επίπεδο της ποιότητας τους κατά την 
διαδικασία διανοµής τους. 

9. Ο υποψήφιος προµηθευτής να διαθέτει τµήµα τεχνικής υποστήριξης καταρτισµένο από 
εξειδικευµένους τεχνικούς Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και να διαθέτει ειδικό εξοπλισµό για τον πλήρη 
έλεγχο και τεχνική υποστήριξη αναπνευστήρων (επί ποινή αποκλεισµού). Να κατατεθεί λίστα µε τα 
όργανα ελέγχου, καθώς και τα πιστοποιητικά διακρίβωσης τους σε ισχύ. 

10. Να προσφέρεται µε εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών και κατά την εγγύηση να 
παρέχεται δωρεάν υποστήριξη βλαβών και προβλεπόµενης συντήρησης, συµπεριλαµβανοµένων 
των ανταλλακτικών, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

11. Να γίνει επίδειξη λειτουργίας και εκπαίδευση προσωπικού µε την παράδοση του µηχανήµατος για 
όσο χρόνο απαιτείται. 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. 
       Για τα κατωτέρω ζητούµενα θα απαιτηθεί ιδιαίτερη δήλωση αποδοχής τους, η οποία θα συνοδεύει 

την προσφορά. 
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1. Να χορηγείται εγγύηση δύο (2) τουλάχιστον ετών, αρχόµενη από την τοποθέτηση και έλεγχο καλής 
λειτουργίας, µέσα στον οποίο θα εκτελούνται, χωρίς αµοιβή, οι απαιτούµενες συντηρήσεις, βλάβες, 
και αντικαταστάσεις κατεστραµµένων εξαρτηµάτων, που οφείλονται σε βλάβη της συσκευής. 

2. Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του µηχανήµατος, θα εκπαιδευτούν το νοσηλευτικό και τεχνικά 
προσωπικό του Νοσοκοµείου, στην χρήση και συντήρηση αντίστοιχα σε προκαθορισµένο χρόνο. 

3. Κατά την εκπαίδευση θα παραδοθούν τα πάσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας και τεχνικής 
φροντίδας (service manual). 

4. Η κάλυψη της συσκευής σε εξαρτήµατα ανταλλακτικά και αναλώσιµα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
δεκαετής. 

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλου συµµόρφωσης, 
στο οποίο θα απαντάται µε κάθε λεπτοµέρεια, (όχι µονολεκτικά), και µε την σειρά που αναφέρονται 
όλα τα αιτήµατα των τεχνικών µας προδιαγραφών. Όπου ζητάτε ή κρίνεται απαραίτητη η αναδροµή 
σε ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητουµένων στοιχείων, αυτή θα 
γίνεται µε σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εµπεριέχονται τα 
στοιχεία αυτά.  

 

 
6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ 
 
1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, εύκολο στη χρήση, µικρό και ελαφρύ ,κατάλληλο για την µεταφορά 

ασθενών.  
2. Nα λειτουργεί µε ενσωµατωµένη επαναφορτιζόµενη µπαταρία διάρκειας περίπου τέσσερις (4) ώρες.  
3. Να δίνει  τη δυνατότητα ακρίβειας σε καταστάσεις χαµηλής διάχυσης ή παρασίτων κίνησης  µε  

ειδικό  αλγόριθµο. 

4. Να απεικονίζει συνεχώς τον κορεσµό της αιµοσφαιρίνης, τον καρδιακό σφυγµό καθώς και την 
ένταση του παλµού µέσο BarGraph.. 

5. Να δέχεται µεγάλη ποικιλία αισθητήρων (sensors) ωτός και δακτύλου καθώς και νεογνών, τα οποία 

είναι προκαλιµπραρισµένα.  

6. Να απεικονίζει κορεσµό O2 περίπου από 2  έως 100%, µε µεγάλη ακρίβεια, να αναφερθεί 
προκείµενοι να αξιολογηθεί . 

7. Να απεικονίζει τον καρδιακό σφυγµό περίπου από 30 έως 230 ανά λεπτό µε µεγάλη ακρίβεια ,να 

αναφερθεί προκείµενοι να αξιολογηθεί . 
8. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερµούς µε ρυθµιζόµενα όρια για τον κορεσµό του Ο2 καθώς 

και για τους σφυγµούς.  
9. Να διαθέτει διάφορα µηνύµατα για την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής του αισθητήρα καθώς 

και της µπαταρίας. 
10. Για την καλύτερη δυνατή εξοικονόµηση ενέργειας να κλείνει αυτόµατα το οξύµετρο όταν δεν 

λαµβάνει δεδοµένα. 

11. Να συνοδεύεται από δυο αισθητήρες  δακτύλου ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων. 
12. Να πληροί τις  διεθνής προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρει CE mark. 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. 

       Για τα κατωτέρω ζητούµενα θα απαιτηθεί ιδιαίτερη δήλωση αποδοχής τους, η οποία θα συνοδεύει 
την προσφορά. 

1. Να χορηγείται εγγύηση δύο (2) τουλάχιστον ετών, αρχόµενη από την τοποθέτηση και έλεγχο καλής 
λειτουργίας, µέσα στον οποίο θα εκτελούνται, χωρίς αµοιβή, οι απαιτούµενες συντηρήσεις, βλάβες, 
και αντικαταστάσεις κατεστραµµένων εξαρτηµάτων, που οφείλονται σε βλάβη της συσκευής. 

2. Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του µηχανήµατος, θα εκπαιδευτούν ιατροί και τεχνικοί του 

Νοσοκοµείου, στην χρήση και συντήρηση αντίστοιχα σε προκαθορισµένο χρόνο. 

4. Κατά την εκπαίδευση θα παραδοθούν τα πάσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας και τεχνικής 
φροντίδας (service manual). 

5. Η κάλυψη της συσκευής σε εξαρτήµατα ανταλλακτικά και αναλώσιµα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
δεκαετής. 

6. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλου συµµόρφωσης, 
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στο οποίο θα απαντάται µε κάθε λεπτοµέρεια, (όχι µονολεκτικά), και µε την σειρά που αναφέρονται 
όλα τα αιτήµατα των τεχνικών µας προδιαγραφών. Όπου ζητάτε ή κρίνεται απαραίτητη η αναδροµή 

σε ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητουµένων στοιχείων, αυτή θα 

γίνεται µε σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εµπεριέχονται τα 

στοιχεία αυτά. 

 
7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ/ΟΞΥΜΕΤΡΟ 

 
1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας στερεάς και ανθεκτικής κατασκευής κατάλληλο για 

νοσοκοµειακή χρήση. 

2. Να λειτουργεί µε ενσωµατωµένο τροφοδοτικό και υπό τάση δικτύου 220 V/50Hz καθώς και 
µε ενσωµατωµένη µπαταρία µεγάλης διάρκειας.(να αναφερθεί)  

3. Να είναι λειτουργικό, περιορισµένου όγκου και βάρους, παρέχοντας άνεση και ευκολία στην χρήση - 
λειτουργία 

4. Να διαθέτει Ένδειξη της κατάστασης του συσσωρευτή (χαµηλή στάθµη) καθώς και ένδειξη 

φόρτισης. 
5. Να διαθέτει οπτικοακουστική διάταξη συναγερµού (ALARM), για όλα τα φαινόµενα και τις 

παραµέτρους τους 
6. Η µέτρηση της πίεσης να γίνεται µε την ταλαντωσιµετρική µέθοδο Να κατατεθεί πιστοποιητικό 

αξιοπιστίας για την µέτρηση της πίεσης.  
7. Να διαθέτει κατ επιλογή χειροκίνητη και αυτόµατη εκκίνηση της µέτρησης σε προκαθορισµένα 

χρονικά διαστήµατα 

8. Να διαθέτει Ταυτόχρονη ψηφιακή απεικόνιση των τιµών συστολικής, διαστολικής και µέσης 
πίεσης, µε ξεχωριστά όρια συναγερµού 

9. Οι ψηφιακές ενδείξεις να είναι µεγάλες και ευδιάκριτες τόσο από απόσταση, όσο και υπό 
οποιοσδήποτε συνθήκες φωτισµού Να αναφερθούν αναλυτικά:  

10. Εύρος συστολικής: 40-250 mm Hg περίπου. Να αναφερθεί η ακρίβεια  
11. Εύρος διαστολικής: 10-200 mm Hg περίπου. Να αναφερθεί η ακρίβεια 
12. Να δέχεται περιχειρίδες διαφόρων µεγεθών  Να αναφερθούν τα διαθέσιµα µεγέθη των 

περιχειρίδων. 
13. Να διαθέτει ψηφιακή απεικόνιση του καρδιακού ρυθµού Με εύρος µέτρησης από 40 – 200 bpm 

περίπου 
14. Να διαθέτει Μετρήσεις του κορεσµού αρτηριακού αίµατος σε οξυγόνο (SpO2) 
15. Να διαθέτει Ψηφιακή ένδειξη επί τοις % του κορεσµού, να είναι µεγάλης ακρίβειας που δεν θα 

πρέπει να ξεπερνά τις ± 3 µονάδες, εύρος µέτρησης 50-99% περίπου. Να αναφερθεί η ακρίβεια 
16. Να διαθέτει ένδειξη του εύρους παλµού σε κυµατοµορφή ή στήλη  
17. Να διαθέτει µέτρηση θερµοκρασίας.. 
18. Να φέρεται σε στατό. Να διαθέτει τροχήλατη στιβαρή πεντάκτινη βάση, µε µεγάλους αντιστατικούς 

τροχούς (να αναφερθεί η διάµετρος τους σε mm),  σύστηµα πέδησης και µε κατάλληλες θήκες 
(καλαθάκι) εναπόθεσης παρελκόµενων  και χειρολαβή µεταφοράς. 

19.  Να συνοδεύεται από δυο (2) περιχειρίδες ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων,   δυο (2)  αισθητήρες  
δακτύλου ενηλίκων SpO2 πολλαπλών χρήσεων και δυο (2)  αισθητήρες θερµοκρασίας 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. 

 
      Για τα κατωτέρω ζητούµενα θα απαιτηθεί ιδιαίτερη δήλωση αποδοχής τους, η οποία θα συνοδεύει 

την προσφορά. 
1. Να χορηγείται εγγύηση δύο (2) τουλάχιστον ετών, αρχόµενη από την τοποθέτηση και έλεγχο καλής 

λειτουργίας, µέσα στον οποίο θα εκτελούνται, χωρίς αµοιβή, οι απαιτούµενες συντηρήσεις, βλάβες, 
και αντικαταστάσεις κατεστραµµένων εξαρτηµάτων, που οφείλονται σε βλάβη της συσκευής. 

2. Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του µηχανήµατος, θα εκπαιδευτούν ιατροί και τεχνικοί του 

Νοσοκοµείου, στην χρήση και συντήρηση αντίστοιχα σε προκαθορισµένο χρόνο. 

4. Κατά την εκπαίδευση θα παραδοθούν τα πάσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας και τεχνικής 
φροντίδας (service manual). 

5. Η κάλυψη της συσκευής σε εξαρτήµατα ανταλλακτικά και αναλώσιµα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
δεκαετής. 
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6.    Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλου συµµόρφωσης, 
στο οποίο θα απαντάται µε κάθε λεπτοµέρεια, (όχι µονολεκτικά), και µε την σειρά που αναφέρονται 
όλα τα αιτήµατα των τεχνικών µας προδιαγραφών. Όπου ζητάτε ή κρίνεται απαραίτητη η αναδροµή 
σε ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητουµένων στοιχείων, αυτή θα 
γίνεται µε σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εµπεριέχονται τα 
στοιχεία αυτά. 

 
8.    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ  
 
1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, εύκολο στη χρήση, µικρό και ελαφρύ ,κατάλληλο για την µεταφορά 

ασθενών.  
 2.   Nα λειτουργεί µε ενσωµατωµένη επαναφορτιζόµενη µπαταρία διάρκειας περίπου τέσσερις (4) ώρες.  
3. Να δίνει  τη δυνατότητα ακρίβειας σε καταστάσεις χαµηλής διάχυσης ή παρασίτων κίνησης  µε  

ειδικό  αλγόριθµο. 

4. Να απεικονίζει συνεχώς τον κορεσµό της αιµοσφαιρίνης, τον καρδιακό σφυγµό καθώς και την 
ένταση του παλµού µέσο BarGraph.. 

5. Να δέχεται µεγάλη ποικιλία αισθητήρων (sensors) ωτός και δακτύλου καθώς και νεογνών, τα οποία 

είναι προκαλιµπραρισµένα.  

6. Να απεικονίζει κορεσµό O2 περίπου από 2  έως 100%, µε µεγάλη ακρίβεια, να αναφερθεί 
προκείµενοι να αξιολογηθεί . 

7. Να απεικονίζει τον καρδιακό σφυγµό περίπου από 30 έως 230 ανά λεπτό µε µεγάλη ακρίβεια ,να 

αναφερθεί προκείµενοι να αξιολογηθεί . 
8. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερµούς µε ρυθµιζόµενα όρια για τον κορεσµό του Ο2 καθώς 

και για τους σφυγµούς.  
9. Να διαθέτει διάφορα µηνύµατα για την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής του αισθητήρα καθώς 

και της µπαταρίας. 
10. Για την καλύτερη δυνατή εξοικονόµηση ενέργειας να κλείνει αυτόµατα το οξύµετρο όταν δεν 

λαµβάνει δεδοµένα. 

11. Να συνοδεύεται από δυο αισθητήρες  δακτύλου παιδιατρικούς  πολλαπλών χρήσεων. 
12. Να πληροί τις  διεθνής προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρει CE mark. 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. 

Για τα κατωτέρω ζητούµενα θα απαιτηθεί ιδιαίτερη δήλωση αποδοχής τους, η οποία θα συνοδεύει   
την προσφορά. 

1. Να χορηγείται εγγύηση δύο (2) τουλάχιστον ετών, αρχόµενη από την τοποθέτηση και έλεγχο καλής 
λειτουργίας, µέσα στον οποίο θα εκτελούνται, χωρίς αµοιβή, οι απαιτούµενες συντηρήσεις, βλάβες, 
και αντικαταστάσεις κατεστραµµένων εξαρτηµάτων, που οφείλονται σε βλάβη της συσκευής. 

2. Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του µηχανήµατος, θα εκπαιδευτούν ιατροί και τεχνικοί του 

Νοσοκοµείου, στην χρήση και συντήρηση αντίστοιχα σε προκαθορισµένο χρόνο. 

4. Κατά την εκπαίδευση θα παραδοθούν τα πάσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας και τεχνικής 
φροντίδας (service manual). 

5. Η κάλυψη της συσκευής σε εξαρτήµατα ανταλλακτικά και αναλώσιµα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
δεκαετής. 

6. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλου συµµόρφωσης, 
στο οποίο θα απαντάται µε κάθε λεπτοµέρεια, (όχι µονολεκτικά), και µε την σειρά που αναφέρονται 
όλα τα αιτήµατα των τεχνικών µας προδιαγραφών. Όπου ζητάτε ή κρίνεται απαραίτητη η αναδροµή 

σε ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητουµένων στοιχείων, αυτή θα 

γίνεται µε σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εµπεριέχονται τα 

στοιχεία αυτά. 
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9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ  ΓΙΑ 
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ  

1. Να λειτουργεί σε τάση 230V/50Hz, µέσω εύκαµπτου τριπολικού καλωδίου και ρευµατολήπτη 
ΣΟΥΚΟ. 

2. Να διαθέτει σωλήνες σύνδεσης (2,1 m, f/m) επιστόµιο ΒΑΒΥ bend και BABY µάσκα µεγέθους 2.    
3. Να διαθέτει  σύντοµο χρόνο εισπνοής  λιγότερο από 7 λεπτά (µε σαλβουταµόλη) για διάλυµα 

εισπνοής 2,5 ml. 
4. Να διαθέτει εξοπλισµό για µωρά από τους µήνες ηλικίας: ΒΑΒΥ µάσκα, BABY bend. 
5. Να διαθέτει αποτελεσµατική εισπνοή µε νεφελοποιητή και σταγονίδια για τους µικρότερους 

αεραγωγούς των βρεφών και των νηπίων. 
6. Να είναι στερεά και ανθεκτική κατασκευή, σχεδιασµένη έτσι, που να µην επιτρέπει την δηµιουργία 

εστιών µόλυνσης και να καθιστά εύκολη και δυνατή την απολύµανση και τον καθαρισµό. 
7. Να πληροί τα διεθνή Standards ασφαλείας και να φέρει σήµανση CE-Mark. 
 
. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. 
      Για τα κατωτέρω ζητούµενα θα απαιτηθεί ιδιαίτερη δήλωση αποδοχής τους, η οποία θα συνοδεύει 

την προσφορά. 
1. Να χορηγείται εγγύηση δύο (2) τουλάχιστον ετών, αρχόµενη από την τοποθέτηση και έλεγχο καλής 

λειτουργίας, µέσα στον οποίο θα εκτελούνται, χωρίς αµοιβή, οι απαιτούµενες συντηρήσεις, βλάβες, 
και αντικαταστάσεις κατεστραµµένων εξαρτηµάτων, που οφείλονται σε βλάβη της συσκευής. 

2. Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του µηχανήµατος, θα εκπαιδευτούν το νοσηλευτικό και τεχνικά 
προσωπικό του Νοσοκοµείου, στην χρήση και συντήρηση αντίστοιχα σε προκαθορισµένο χρόνο. 

3. Κατά την εκπαίδευση θα παραδοθούν τα πάσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας και τεχνικής 
φροντίδας (service manual). 

4. Η κάλυψη της συσκευής σε εξαρτήµατα ανταλλακτικά και αναλώσιµα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
δεκαετής. 

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλου συµµόρφωσης, 
στο οποίο θα απαντάται µε κάθε λεπτοµέρεια, (όχι µονολεκτικά), και µε την σειρά που αναφέρονται 
όλα τα αιτήµατα των τεχνικών µας προδιαγραφών. Όπου ζητάτε ή κρίνεται απαραίτητη η αναδροµή 
σε ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητουµένων στοιχείων, αυτή θα 
γίνεται µε σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εµπεριέχονται τα 
στοιχεία αυτά. 

 

10. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  ΓΙΑ 
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ  

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας ,κατάλληλη για χρήση σε νεογνά,   φορητή µε χειρολαβή 
µεταφοράς , σχεδιασµένη έτσι ώστε να µην επιτρέπει την δηµιουργία εστιών µόλυνσης µε 
δυνατότητα εύκολου καθαρισµού και απολύµανσης. 

2. Να λειτουργεί µε τάση 220V/50Hz, και µε επαναφορτιζόµενη µπαταριά µεγάλης διάρκειας.  
3. Να είναι µικρού βάρους και διαστάσεων.  
4. Να είναι ισχυρής αναρρόφησης  24Lt/min, µε δυνατότητα κενού –0,8Bar (75-600mmHg),µε κοµβίο 

ρύθµισης της αναρροφητικής ικανότητας  από το ελάχιστο ως το µέγιστο , και µανόµετρο κενού.  
5. Να είναι αθόρυβης λειτουργίας ,χωρίς υπερθερµάνσεις και χωρίς να επηρεάζει µε παράσιτα τη 

λειτουργία του λοιπού ιατρικού εξοπλισµού. 
6. Να συνοδεύεται από µια φιάλη του 1 λίτρου τουλάχιστον  διαβαθµισµένη , άθραυστη , µε 

δυνατότητα αποστείρωσης στους 134 0C. 
7. Η φιάλη να έχει σύστηµα ασφαλείας υπερπλήρωσης. 
8. Η αναρρόφηση να δέχεται και φιάλες – σακούλες µίας  χρήσεως. 
9. Να πληροί τα διεθνή Standards ασφαλείας και να φέρει σήµανση CE-Mark. 

 
 
 ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. 
 
Για τα κατωτέρω ζητούµενα θα απαιτηθεί ιδιαίτερη δήλωση αποδοχής τους, η οποία θα συνοδεύει 
την προσφορά. 

1. Να χορηγείται εγγύηση δύο (2) τουλάχιστον ετών, αρχόµενη από την τοποθέτηση και έλεγχο καλής 
λειτουργίας, µέσα στον οποίο θα εκτελούνται, χωρίς αµοιβή, οι απαιτούµενες συντηρήσεις, βλάβες, 
και αντικαταστάσεις κατεστραµµένων εξαρτηµάτων, που οφείλονται σε βλάβη της συσκευής. 
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2. Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του µηχανήµατος, θα εκπαιδευτούν το νοσηλευτικό και τεχνικά 
προσωπικό του Νοσοκοµείου, στην χρήση και συντήρηση αντίστοιχα σε προκαθορισµένο χρόνο. 

3. Κατά την εκπαίδευση θα παραδοθούν τα πάσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας και τεχνικής 
φροντίδας (service manual). 

4. Η κάλυψη της συσκευής σε εξαρτήµατα ανταλλακτικά και αναλώσιµα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
δεκαετής. 

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλου συµµόρφωσης, 
στο οποίο θα απαντάται µε κάθε λεπτοµέρεια, (όχι µονολεκτικά), και µε την σειρά που αναφέρονται 
όλα τα αιτήµατα των τεχνικών µας προδιαγραφών. Όπου ζητάτε ή κρίνεται απαραίτητη η αναδροµή 
σε ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητουµένων στοιχείων, αυτή θα 
γίνεται µε σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εµπεριέχονται τα 
στοιχεία αυτά. 

 

11.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ - ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΤΗΣ  

          1.       Να διαθέτει µέθοδο µέτρησης µέσω 8 αισθητήρων και στα χέρια και στα πόδια. 
2. Να µετράει το Βάρος  και Λίπος του σώµατος σε ποσοστό επί τοις  %.  
3. Να διαθέτει δείκτη Μάζας Σώµατος και Μυϊκό ιστό  σε ποσοστό επί τοις  %.  
4. Να διαθέτει Μεταβολισµό ηρεµίας σε θερµίδες.  

            5.       Να διαθέτει σύστηµα µέτρησης Σπλαχνικού λίπους  σε 30 επίπεδα.. 
   6 .      Να διαθέτει σύστηµα µέτρησης 150 Kg an;a 100g.0 
   7.       Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης δεδοµένων για 4 άτοµα Μνήµης της προηγούµενης             
              µέτρησης. 

8.   Να πληροί τα διεθνή Standards ασφαλείας και να φέρει σήµανση CE-Mark. 
 
 
 ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. 
 
Για τα κατωτέρω ζητούµενα θα απαιτηθεί ιδιαίτερη δήλωση αποδοχής τους, η οποία θα συνοδεύει 
την προσφορά. 

1. Να χορηγείται εγγύηση δύο (2) τουλάχιστον ετών, αρχόµενη από την τοποθέτηση και έλεγχο καλής 
λειτουργίας, µέσα στον οποίο θα εκτελούνται, χωρίς αµοιβή, οι απαιτούµενες συντηρήσεις, βλάβες, 
και αντικαταστάσεις κατεστραµµένων εξαρτηµάτων, που οφείλονται σε βλάβη της συσκευής. 

2. Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του µηχανήµατος, θα εκπαιδευτούν το νοσηλευτικό και τεχνικά 
προσωπικό του Νοσοκοµείου, στην χρήση και συντήρηση αντίστοιχα σε προκαθορισµένο χρόνο. 

3. Κατά την εκπαίδευση θα παραδοθούν τα πάσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας και τεχνικής 
φροντίδας (service manual). 

4. Η κάλυψη της συσκευής σε εξαρτήµατα ανταλλακτικά και αναλώσιµα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
δεκαετής. 

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλου συµµόρφωσης, 
στο οποίο θα απαντάται µε κάθε λεπτοµέρεια, (όχι µονολεκτικά), και µε την σειρά που αναφέρονται 
όλα τα αιτήµατα των τεχνικών µας προδιαγραφών. Όπου ζητάτε ή κρίνεται απαραίτητη η αναδροµή 
σε ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητουµένων στοιχείων, αυτή θα 
γίνεται µε σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εµπεριέχονται τα 
στοιχεία αυτά. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

   

   

 
 
 
 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
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1. Πιστοποιητικό EN ISO 9001 : 2008 ή EN ISO 13485 : 2003  ή νεότερο µε πεδίο πιστοποίησης 
την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 

2. Πιστοποιητικό  EN ISO 13485 : 2003 ή νεότερο  για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων  

3. Πιστοποιητικά σήµανσης CE για τον προσφερόµενο εξοπλισµό ώστε να ικανοποιούνται οι 
αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (Οδηγία 93/42/EEC όπως ισχύει σήµερα  

4. Βεβαίωση συµµόρφωσης σύµφωνα µε την ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ. 1348 απόφαση του Υπουργού 

Υγείας και Πρόνοιας : «Αρχές και κατευθυντήριες γραµµές ορθής πρακτικής διανοµής 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32Β/16-1-2004) 

5. Έγγραφη Βεβαίωση του  προµηθευτή για την εγγύηση καλή λειτουργία του µηχανήµατος για 

δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την παράδοση του κατά τους όρους της διακήρυξης και τις 
ισχύουσες διατάξεις, ως και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον (10) 

συνολικά έτη, µε έγγραφη επιβεβαίωση του µητρικού κατασκευαστικού οίκου. 

6. Έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, (µε επίσηµη µετάφραση  σε 
περίπτωση που πρόκειται για αλλοδαπό κατασκευαστή) για την δέσµευση εξασφάλισης και 
διάθεσης ανταλλακτικών καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη 

λειτουργία και απόδοση του συγκροτήµατος για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική 

παραλαβή αυτού, ακόµα και στις περιπτώσεις : α) διακοπής της συνεργασίας του προµηθευτή 

µε τον κατασκευαστή και β) διακοπής της λειτουργίας του προµηθευτή 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ:    
Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς  
 

 

A/A ΕΙ∆ΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΤΕΜΑ

ΧΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

Χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
24% 

 Τελική Τιµή    
 µε ΦΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: 

    
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
 

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

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

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

(αφ) 
- Ονοµασία: [ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ] 

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΑΛ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ 13 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ  Τ.Κ,24500] 

- Αρµόδιος για πληροφορίες: [ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΝΤΕΝΤΕΣ] 

- Τηλέφωνο: [2764360179] 

- Ηλ. ταχυδροµείο: [theo.ntentes @gmail.com] 

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : [www.nosokomeiokyparissias.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV): 

[42931100-2] 
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [….........................…] 

- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : […......................…] 

- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):  

 

 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

 

Στοιχεία αναγνώρισης: 

 

Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: 

 

[   ] 

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 

αριθµό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

 

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: 

 

[……] 

Αρµόδιος ή αρµόδιοι
iii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: 
 

Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή 

µεσαία επιχείρηση
iv
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
v
 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο πλαίσιο 

προγραµµάτων προστατευόµενης απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων 

εργαζοµένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε 

αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων 

ανήκουν οι απασχολούµενοι. 

 

[   ] Ναι [  ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι 

εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήµατος (προ)επιλογής); 

 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 
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Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας 

ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, 

στην ενότητα Γ του παρόντος µέρους, 

συµπληρώστε το µέρος V κατά περίπτωση, και σε 

κάθε περίπτωση συµπληρώστε και υπογράψτε το 

µέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό εγγραφής 

ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο 

κατάλογο
vi
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες 

που λείπουν στο µέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ 

κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύµβασης: 
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 

λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συµµετοχής: 

 

Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δηµόσιας σύµβασης από κοινού µε 

άλλους
vii

; 

[  ] Ναι [  ] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους 

οικονοµικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς 

φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
Τµήµατα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή των 

τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός φορέας 

επιθυµεί να υποβάλει προσφορά. 

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

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοµατεπώνυµο 

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδροµείο: 

 

[……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία 

σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

 

[……] 

 
Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ

viii
  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων 

προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β 

του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών.  

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 

απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, 

όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη 

διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από 

τους οικονοµικούς φορείς. 

 

∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης σε τρίτους 

υπό µορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόµενων 

υπεργολάβων και το ποσοστό της σύµβασης που θα 

αναλάβουν:   […........] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής 

αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες
ix
 

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

1.1.1.1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση
x
· 

2.2.2.2. δωροδοκία
xi,xii

· 

3.3.3.3. απάτη
xiii

· 

4.4.4.4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες
xiv

· 

5.5.5.5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας
xv

· 

6.6.6.6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων
xvi

. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονοµικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xvii

 το οποίο είναι 

µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xviii 

Εάν ναι, αναφέρετε
xix

: 

α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

α) Ηµεροµηνία:[   ], σηµείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……] και 

σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xx 

 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 

(«αυτοκάθαρση»)
xxi

; 

[  ] Ναι   [  ] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν
xxii

: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxiii

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσµευτική; 

- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 

2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε: 

δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συµπεριλαµβανόµενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 

προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 

διακανονισµό για την καταβολή τους ;
xxiv

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες [……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτοµερείς πληροφορίες 

[……]  
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
xxv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα 

 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 

επαγγελµατικό παράπτωµα 

 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου
xxvi

; 

 

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισµού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
xxvii

 

: α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συµβιβασµού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 

- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη 

της εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας και των 

µέτρων σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
xxviii 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

[  ] Ναι [   ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό 

επαγγελµατικό παράπτωµα
xxix

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 
[] Ναι [] Όχι 

 

[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες 

µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισµού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
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 λήφθηκαν: [……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxx, λόγω της 

συµµετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύµβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο αναµειχθεί στην 

προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύµβασης
xxxi

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια
xxxii

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, 

προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα 

ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή 

άλλες παρόµοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν:  [……] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 

πλεονέκτηµα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

 

[    ] Ναι [   ] Όχι 
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005
xxxiii

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[    ] Ναι [    ] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν:  [……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός φορέας 

δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή 

ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του 

Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV : 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 

 

[  ] Ναι [  ] Όχι 

 

 
Δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί αναλυτικά το Α, Β, Γ,Δ του Μέρους IV καθώς και το Μέρος V στη 
συγκεκριμένη διακήρυξη 
 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα 

 

Απάντηση 

1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος 

στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά 

µητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος µέλος εγκατάστασής
xxxiv

; του: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[…] 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συµβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου 

οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
 

Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια Απάντηση: 
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονοµικού φορέα για τον αριθµό οικονοµικών 

ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης : 

και/ή, 

1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονοµικού φορέα για τον αριθµό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης είναι 
ο εξής 

xxxv
: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα 

 

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόµισµα 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
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2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 

οικονοµικού φορέα στον επιχειρηµατικό τοµέα 

που καλύπτεται από τη σύµβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης για τον 

αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται είναι 

ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για τον 

αριθµό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύµβασης είναι ο εξής
xxxvi

: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόµισµα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόµισµα 

 

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόµισµα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά µε 

τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 

διαθέσιµες για ολόκληρη την απαιτούµενη 

περίοδο, αναφέρετε την ηµεροµηνία που 

ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 

οικονοµικός φορέας: 

 

 

[…................................…] 

4) Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές 

αναλογίες
xxxvii

 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι οι 

πραγµατικές τιµές των απαιτούµενων αναλογιών 

έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

(προσδιορισµός της απαιτούµενης αναλογίας-

αναλογία µεταξύ x και y
xxxviii

 -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισµένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελµατικών κινδύνων του 

οικονοµικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[……][…]νόµισµα 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή 

χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να έχει 

προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύµβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[……..........] 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

 

Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxix

, ο 

οικονοµικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την καλή  

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σηµαντικότερων 

εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  […] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

 [……][……][……] 
1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών 

και δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xl
, ο 

οικονοµικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και τους 

παραλήπτες δηµόσιους ή ιδιωτικούς
xli

: 
 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  […...........] 

 

Περιγρα

φή 

ποσά ηµεροµη

νίες 

παραλήπτες 

     

2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να 

χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες
xlii

, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων έργων, ο 

οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 

χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει τα 

ακόλουθα µέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα µέσα µελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 

εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύµβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 

υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων
xliii

 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονοµικού φορέα και, εφόσον 

κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα µέσα 

µελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς 

και τα µέτρα που λαµβάνει για τον έλεγχο της 

ποιότητας; 

 

 

 

 

[  ] Ναι [  ] Όχι 
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6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύµβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 

εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύµβασης: 

[……] 

8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο αριθµός 

των διευθυντικών στελεχών του κατά τα 

τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα µηχανήµατα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισµό για την εκτέλεση της 

σύµβασης: 

[……] 

10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή 

υπεργολαβίας
xliv

 το ακόλουθο τµήµα (δηλ. 

ποσοστό) της σύµβασης: 

[....……] 

11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών : 

Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα 

απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει 

τα απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων 

ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόµενη 

µε παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 

σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να 

προσκοµιστούν: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας 
και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισµούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 

συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας 

για άτοµα µε ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να 

προσκοµιστούν όσον αφορά το σύστηµα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισµούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 

συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα συστήµατα 

ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να 

προσκοµιστούν όσον αφορά τα συστήµατα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 

έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για 

τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να 

συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες µπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον 

αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις µορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει 

περίπτωση, που θα πρέπει να προσκοµιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύµβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 

διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον: 

Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισµός του αριθµού Απάντηση: 
Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού 

των υποψηφίων µε τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονοµικός φορέας διαθέτει τα απαιτούµενα 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι
xlvi
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έγγραφα: 

Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές µορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxlv, αναφέρετε για το 

καθένα: 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……]
xlvii 

 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
xlviii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xlix

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στo Γενικό Νοσοκοµείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική 

Μονάδα Καλαµάτας), προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στο Μέρος ΙΙ,  Μέρος ΙΙΙ και Μέρος ΙV α, του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης για 

τους σκοπούς του  Συνοπτικού (Πρόχειρου) διαγωνισµού την Προµήθεια ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ για τις ανάγκες του 

Γενικού Νοσοκοµείου Μεσσηνίας (Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαµάτας) µε αρ. διακήρυξης ΠΡΟΧ. 79/2017. 

 

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): […...............…]    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V        ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ  
ΕΚ∆ΟΤΗΣ ………………………………………  
Ηµεροµηνία έκδοσης …………………………...  
Προς το «……………………………………..…» (πλήρη στοιχεία)  
Εγγύηση µας υπ’ αριθ. …………………………..  
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………..……………  
Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρεία (ή η Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία) …………………………… οδός 
……………………………………………...….. αριθ. ……………. ως Ανάδοχος πρόκειται να συνάψει µαζί 
σας, ως αγοραστές, Σύµβαση µε αρ……….., που θα καλύπτει την προµήθεια 
…………………………..…………………………………………….., συνολικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. .…..% 
ΕΥΡΩ………………………………………… (εκτελούµενη δυνάµει της υπ’ αριθ. Προχ. 79/2017 
∆ιακήρυξης «…………………..............…….») και ότι σύµφωνα µε σχετικό όρο στη Σύµβαση αυτή η 
εταιρεία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου 
προς το 5% της συµβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για ΕΥΡΩ …………………………....  
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούµενη εγγύηση υπέρ της 
εταιρείας …………………………. (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιρειών 1) 
…………….…………………….. και 2) ………………………………………. ατοµικά για κάθε µία από 
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της 
Ένωσης 33 ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, 
παραιτούµενη του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει µέσα σε τρεις (03) ηµέρες, 
ανεξάρτητα από τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του 
βάσιµου ή µη της απαίτησής σας, µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρεία 
παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της Σύµβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη 
δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόµενο στην εγγύηση αυτή.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτόσηµου.  
Η παρούσα ισχύει µέχρι την επιστροφή της ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε 
να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε υποχρέωσή µας που απορρέει από την 
παρούσα.  
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεών µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα 
∆ηµοσίου ∆ικαίου, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθοριστεί για την Τράπεζα µας.  
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
 
 

 

  ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
 
 

 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΗΛ. 2761360179                          
FAX. 2761360189    
   
                                                                   Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

 

Στην Κυπαρισσία  σήµερα ……………………..... ηµέρα …………………… στα Γραφεία του Γενικού  
Νοσοκοµείου Μεσσηνίας – Ν.Μ Κυπαρισσίας, οι κάτωθι υπογεγραµµένοι: 

 
- Αφενός το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ- Ν.Μ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ , ως Ν.Π.∆.∆. του 

Υπουργείου Υγείας που εδρεύει στην Κυπαρισσία  Μεσσηνίας και εκπροσωπείται στο παρόν 
από το κ. Παναγιώτη Μπασάκο Αναπλ. ∆ιοικητή της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας 
κάτοικο Καλαµάτας.   

 
- Αφετέρου από την εταιρεία «...…………………………………………….» µε ΑΦM 

…………………………. που εδρεύει …………………………. ..τκ ………………. τηλ. 
……………………… fax  …………………….. email: ……………………… εκπροσωπείται στο 
παρόν από τον νόµιµο εκπρόσωπό της κ. ……..………κάτοικο ………….……… Συµφωνήσαµε 
και συναποδεχθήκαµε τα κάτωθι: 

 

Την  υπ’ αριθ. …………………………………. απόφαση ∆.Σ. του Γενικού Νοσοκοµείου Μεσσηνίας 
εγκρίθηκε η διενέργεια Συνοπτικού Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού (ΠΡΟΧ. 3/2018) µε κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, για ένα (1) 
έτος για την ανάδειξη αναδόχου………………………….. για τις ανάγκες του Γενικού  Νοσοκοµείου 
Μεσσηνίας,  Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας προϋπολογισθείσας δαπάνης …………..…..€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%. 
 

Ο διαγωνισµός διενεργήθηκε στις ………….....…….. µε την ορισθείσα επιτροπή, το πρακτικό της 
οποίας εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. …………………….. Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου και 
αναδείχθηκε ανάδοχος ο δεύτερος εκ των ανωτέρω συµβαλλοµένων. 
 
 

• Στην µειοδότρια εταιρεία ……………………………. ως ο κάτωθι πίνακας: 
 

 
Το ποσό της παρούσας ανάληψης υποχρέωσης  θα βαρύνει το έτος ………… 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 

                               Αριθ. Συµβ.:   
                                  ΠΠΥΥ  
                                  ΚΑΕ  
             CPV:  
                                 Α∆Α:  

                                 Α∆ΑΜ:  
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                                                                   ΑΡΘΡΟ 1                                                       

Γενικοί Όροι- Τεχνικές Προδιαγραφές 
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις του µε τη δέουσα 
προσοχή και επιµέλεια, σύµφωνα µε τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  
 
 
                                                                 ΑΡΘΡΟ 2 
                                                  Αντικείµενο της Σύµβασης 
2.1 Αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης είναι η προµήθεια  Ψυγείων Βαθειάς Κατάψυξης. 
2.2.Η Σύµβαση περιλαµβάνει το σύνολο των συµφωνηθέντων µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών 
καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προµήθειας και κατισχύει κάθε άλλου 
εγγράφου. 
2.3.Συµπληρωµατικά εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην Απόφαση Κατακύρωσης του ∆.Σ. της 
προµήθειας στον Ανάδοχο, στην ∆ιακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου.  
 
                                                                  ΑΡΘΡΟ 3 
                                               Τόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών 
3.1. Ως τόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζονται η Νοσηλευτική Μονάδα Καλαµάτας. 
 
                                                                    ΑΡΘΡΟ 4 
                                                   Παρακολούθηση και παραλαβή 

• Η παραλαβή της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί από αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής 

• Κατά τα λοιπά και σχετικά µε τη διαδικασία, τις αντιρρήσεις, τις γνωστοποιήσεις και ότι άλλο 
αφορά τη  διενέργεια  ελέγχων  και  την  παραλαβή  των  αγαθών  σε  εκτέλεση  της  παρούσας  
ισχύουν  οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του ν 4412/2016.   
 
 
 
                                                                     ΑΡΘΡΟ 5 
                                            Αµοιβή του Αναδόχου – Τρόπος Πληρωµής 
5.1 Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση της προµήθειας θα ανέρχεται στο ποσό των 
………………………. Ευρώ (………….. €), πλέον ΦΠΑ 24% ………………………………………. λεπτών 
(………€) όλων των νοµίµων φόρων και των κρατήσεων υπέρ τρίτων, ήτοι συνολικά …………………… 
ευρώ και ……………. λεπτά (……………€) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του 
Νοσοκοµείου ΚΑΕ ……..... 
5.2. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις. 
5.3 Οι πληρωµές θα πραγµατοποιηθούν σε ευρώ (€), µε την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τον χρόνο πληρωµής. Κατά τα λοιπά ισχύει το 
άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. 
5.4 Τρόπος Πληρωµής Αναδόχου: 
Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία 
για την έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. Η πληρωµή θα λάβει χώρα βάσει των τιµολογίων 
του Αναδόχου και θα πραγµατοποιηθεί µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί 
από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωµή του Αναδόχου, µετά την 
αφαίρεση των νόµιµων κρατήσεων.  
5.5 Όλα τα τιµήµατα της παρούσας Σύµβασης (συνολικά και τιµές µονάδος) παραµένουν σταθερά και 
δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συµβατική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της 
Σύµβασης.  
5.6. ∆εν προβλέπεται προκαταβολή. 
 
                                                                              ΑΡΘΡΟ 6 
                                                                  Υποχρεώσεις Αναδόχου  

6.1 Καθ ? όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε 
την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 
σχετικά µε την εκτέλεση της προµήθειας.  
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6.2.Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε 
υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την προµήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα 
απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων.  
6.3.Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 
της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους 
υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  
6.4.Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύµβαση να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, οι 
οποίες έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό ∆ίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα 
Χ του Προσαρτήµατος Α’ του Ν 4412/2016.  
6.5.Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει την εκτέλεση της σύµβασης, σύµφωνα µε 
τα καθοριζόµενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιµέρους 
εργασίες, που αυτό περιλαµβάνει, διαθέτοντας άτοµα µε την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και 
ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύµβασης.  
6.6. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που 
θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής  
6.7. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και  ευθύνες, 
που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.  

 
                                                                          ΑΡΘΡΟ 7  
                                                      Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου  

7.1 Καθ ? όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε 
την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 
σχετικά µε την εκτέλεση των εργασιών.  
7.2.Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε 
υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την προµήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα 
απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων.  
7.3.Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 
της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους 
υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  
7.4.Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύµβαση να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, οι 
οποίες έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό ∆ίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα 
Χ του Προσαρτήµατος Α’ του Ν 4412/2016.  
7.5.Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει την εκτέλεση της προµήθειας, σύµφωνα 
µε τα καθοριζόµενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιµέρους 
εργασίες, που αυτό περιλαµβάνει, διαθέτοντας άτοµα µε την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και 
ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύµβασης.  
7.6. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που 
θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής  
7.7. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και  ευθύνες, 
που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.  

  7.8 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 218, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016), σε περίπτωση 
που οι υπηρεσίες παρασχεθούν µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου 
της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε 
αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
••••  α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση τµηµατικών / ενδιάµεσων 
προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας 
χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα. 

••••  β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται /συµψηφίζεται από /µε την αµοιβή του αναδόχου. 
 Σε περίπτωση που Ανάδοχος είναι Ένωση, το πρόστιµο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα µέλη της. 
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7.9 Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση  που έγινε στο όνοµά του και 
από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 203, του Ν. 
4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016). 
 
                                                                        ΆΡΘΡΟ 8. 
                                                              ∆ιάρκεια σύµβασης 
Ο χρόνος ισχύος της παρούσης ορίζεται από την υπογραφή της και για ένα έτος. 
 
 
                                                                        ΑΡΘΡΟ 9.  
                                                   Εµπιστευτικότητα-Πνευµατική Ιδιοκτησία  
Καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  Σύµβασης  αλλά  και  µετά  την λήξη  ή  λύση  αυτής, ο  Ανάδοχος  θα 
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.   
 
                                                                       ΑΡΘΡΟ 10 
                                                                     Ανωτέρα Βία 
10.1 Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων 
στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 
10.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 
που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως και επικαλεσθεί προς 
την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι 
(20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η 
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ηµερών στο σχετικό αίτηµα 
του Αναδόχου, διαφορετικά, µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας, τεκµαίρεται αποδοχή του 
αιτήµατος. 
 
                                                                        ΑΡΘΡΟ 11 
                                                        Καταγγελία – Λύση Σύµβασης 
11.1. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει µη προσήκουσα εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του Αναδόχου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016. Η 
Αναθέτουσα Αρχή επισηµαίνει τούτο εγγράφως και αναλυτικώς σε αυτόν και τάσσει εύλογη προθεσµία, 
η οποία δεν µπορεί να είναι κατώτερη των δέκα πέντε (15) ηµερών για να επανορθώσει τις τυχόν 
παραλήψεις του και να εκπληρώσει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του. Ο Ανάδοχος µέσα στην 
προθεσµία αυτή υποχρεούται είτε να συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις αυτές, είτε να διατυπώσει τις 
αντιρρήσεις του, στις οποίες η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να απαντήσει εντός της αυτής ως άνω 
προθεσµίας. 
   Στην περίπτωση που η προθεσµία παρέλθει άπρακτη ή ο Ανάδοχος δε συµµορφωθεί µε τις τελικές 
υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, µε απόφασή της, αφενός διακόπτεται η χρηµατοδότηση του έργου 
πλην των ήδη παραληφθέντων τµηµάτων του και αφ’ ετέρου η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει τον Ανάδοχο 
έκπτωτο. Η απόφαση περί εκπτώσεως θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο εντός 30 ηµερών 
από την λήψη της. 
   Με την έκπτωση καταπίπτει ολικώς η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
11.2. Ο Ανάδοχος µπορεί σύµφωνα µε το άρθρο 205 του Ν. 4412/2016 να υποβάλλει προσφυγή για 
λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε 
ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.  
 Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
11.3. Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της Σύµβασης, ο Ανάδοχος: 
α. Είναι υποχρεωµένος να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του. 
β. ∆εν δικαιούται οποιασδήποτε αποζηµίωσης, παρά µόνο την αµοιβή του για τα είδη που έχουν 
παραδοθεί µόνο εντός του µέχρι την λύση ή καταγγελία της Σύµβασης χρονικού διαστήµατος. 
                                                                  
                                                        
                                                                   ΑΡΘΡO 12 
                                                 Εκχώρηση-Μεταβίβαση σύµβασης  
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής. Κατ’ εξαίρεση ο 
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ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της αναθέτουσας αρχής για 
την καταβολή συµβατικού τιµήµατος, µε βάση τους όρους της σύµβασης, σε τράπεζα της επιλογής του 
που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της ΕΕ και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις 
διατάξεις του Ν 4270/2014.  
 

ΑΡΘΡΟ 13 
Εκτέλεση της σύµβασης 

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε:  
α) όταν παραδόθηκε ολόκληρη η συµβατική υποχρέωση του ανωτέρω έργου από τον ανάδοχο.  
β) Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ανωτέρω προµήθεια από την Επιτροπή Παραλαβής 
Εργασιών που συντάσσει  πρακτικά ∆ιαπίστωσης Εργασιών και θα παρακολουθεί την καλή εκτέλεση 
των όρων της σύµβασης.  
γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις.  
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 
αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις (εφόσον υπάρχουν) κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.  
 

ΑΡΘΡΟ 14 
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προµηθευτής κατέθεσε στο Νοσοκοµείο τη µε αριθµό 
…………..............…. Εγγυητική επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ……..........……………… συνολικού ποσού 
………………………………………. (………….€) (5% της συµφωνούµενης µε την παρούσα αµοιβής του 
Προµηθευτή, µη συµπεριλαµβανοµένου του φόρου προστιθέµενης αξίας),  η οποία έχει συνταχθεί κατά 
το αντίστοιχο υπόδειγµα της ∆ιακήρυξης ΠΡΟΧ. 3/2018 του Γ.Ν. Μεσσηνίας. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 15 

Εφαρµοστέο ∆ίκαιο - Επίλυση διαφορών 
14.1. Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν κάθε διαφορά που  
τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης που θα 
υπογραφεί, µε βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  
14.2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα 
δικαστήρια Καλαµάτα, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.  
14.3. ∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη,  να 
προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία 
σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 
τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα 
οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.   
Ειδικά  κατά  των  αποφάσεων  που  επιβάλλουν  σε  βάρος  του  αναδόχου  κυρώσεις  δυνάµει  των 
άρθρων  203  (κήρυξη  οικονοµικού  φορέα  εκπτώτου), 206 (χρόνος  παράδοσης  υλικών),  207 
(κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση προµήθειας), 213 (απόρριψη συµβατικών υλικών  - 
αντικατάσταση)  του  Ν.  4412/2016  µπορεί  να  υποβάλλει προσφυγή  για  λόγους  νοµιµότητας  και 
ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) 
ηµερών,  από την  ηµεροµηνία  που  έλαβε  γνώση  της  σχετικής  απόφασης.  Επί  της  προσφυγής, 
αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου συλλογικού οργάνου και η απόφαση που θα εκδοθεί δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη 
οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 16 
Τροποποίηση Σύµβασης 

Τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύµβασης γίνεται µόνο σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες 
περιπτώσεις µε µεταγενέστερη γραπτή και ρητή συµφωνία των µερών και σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στα άρθρα 132, 201 και 216 του Ν. 4412/2016. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 17 
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οι  σχετικές  περί  προµηθειών  ∆ιατάξεις  του  Ν.  4412/2016,  η  αρ.  ΠΡΟΧ. 3/18 διακήρυξη  του 
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σχετικού διαγωνισµού και η αρ. ………………. κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν 
συµπληρωµατικά  της  παρούσας  σύµβασης  συµβατικά  τεύχη.  Σε  περίπτωση  ασάφειας  ή 
διαφορετικής ρύθµισης µεταξύ των συµβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η 
ακόλουθη:  
α) Η παρούσα σύµβαση  
β) Οι διατάξεις περί προµηθειών  
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισµού  
δ) Η προσφορά του Αναδόχου  
Για τα θέµατα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείµενο ή έγγραφο ή στοιχείο 
προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή µπορεί να ληφθεί υπ’ όψη για την ερµηνεία των όρων 
της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύµβαση.  
Αντίκλητος  του  Αναδόχου,  στον  οποίο  µπορούν  να  γίνονται  όλες  οι  κοινοποιήσεις  από  την 
Αναθέτουσα  Αρχή  προς  τον  Ανάδοχο  ορίζεται  µε  την  παρούσα  ο  κ...........................................,  
κάτοικος .................................., ΤΚ ............................. τηλ: ………………….. .................. , fax 210 
...............................................email................................   
Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται µε κάθε πρόσφορο µέσο, 
ήτοι µε ταχυδροµική επιστολή, τηλεοµοιοτυπία, ή ηλεκτρονικά µέσα.   
Αφού συντάχθηκε η παρούσα Σύµβαση, διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό και από τα δύο µέρη το 
περιεχόµενό της, µονογραφήθηκε σε όλες τις σελίδες της και υπογράφηκε νόµιµα και από τους δύο 
συµβαλλοµένους σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) κατατέθηκαν στη Νοσηλευτική 
Μονάδα Καλαµάτας του Γ.Ν. Μεσσηνίας, το τρίτο δόθηκε στον εκπρόσωπο της Αναδόχου εταιρείας. 
 
 

    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
  ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                                                            ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                        
 Ο  ΑΝΑΠΛ.  ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ  
 
 
 
 
 
  Παναγιώτης Μπασάκος 
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Επισηµάνσεις σχετικά µε έντυπο ΤΕΥ∆ 

 

                                                 
i  Βλ. άρθρο 93 περ. β’ του ν. 4412/2016 
ii
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) θα αναφέρεται το 

σύνολο αυτών 
iii

 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 
iv
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των 

µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ 

και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ. 
v
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων ατόµων. 

vi
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vii
 Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος. 

viii
  Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του 

Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριµένες ικανότητες.” 
ix

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η κατ' 

εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
x
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
xi

 Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
xii

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 

1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 

3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ 

αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία). 
xiii

 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης 

σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν 

Πρωτοκόλλων. 
xiv

 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέµηση 

της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή 

την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xv

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση 

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που 

ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xvi

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η 

οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας 

ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xvii

 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 

καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xviii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xx

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxi

 Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού που ορίζεται στην 

εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
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xxii

 Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.  
xxiii

 Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxiv

 Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι 

δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 

εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές 

ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 

προθεσµίας υποβολής προσφοράς  
xxv

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxvi

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες διατάξεις, 

στα έγγραφα της σύµβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxvii

 . Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ 

(Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
xxviii

 Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxix

 Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxx

 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης. 
xxxi

 Πρβλ άρθρο 48. 
xxxii

  Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ 

(Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
xxxiii

 Για συµβάσεις έργου, η εκτιµώµενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 

(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
xxxiv

 Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη µέλη 

οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα αυτό. 
xxxv

  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  
xxxvi

  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxvii

 Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxviii

 Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
xxxix

 Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
xl

 Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας που υπερβαίνει τα 

τρία έτη. 
xli

 Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τόσο δηµόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
xlii

 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του οικονοµικού 

φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, όπως καθορίζεται στο µέρος II, ενότητα Γ, πρέπει 

να συµπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥ∆. 
xliii

 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόµατός της από αρµόδιο 

επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
xliv

 Επισηµαίνεται ότι εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τµήµα της σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τµήµατος, τότε θα πρέπει να 

συµπληρωθεί χωριστό ΤΕΥ∆ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε µέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
xlv

 ∆ιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
xlvi

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlvii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xlviii

 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xlix

 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή 

ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την 

εν λόγω πρόσβαση.  
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