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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                                                                     
6ε ΤΓ. ΠΔΡ. ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ                                             
ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ, ΗΠΔΙΡΟΤ                                                                        
Γ.Ν. ΜΔΗΝΙΑ  - N.M. ΚΤΠΑΡΙΙΑ      

ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθό - Γξαθείν Πξνκεζεηώλ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Γεσξγία Πφηαξε,  
Γεσξγία Καιθαβνχξα 
ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αι. Καιαληδάθνπ  13 
Κππαξηζζία Μεζζελίαο Σ.Κ. 24500    
ΣΗΛ: 27613 60170 
E-MAIL: promitheies@noskypar.gr 
 
 

   ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
ΑΡ. 10/2023 

 

«ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΟ (1) ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΟΤ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ TOURIS, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 19.129,03 € ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ 24% CPV:                             
 , ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΜΔΗΝΙΑ (Ν.Μ.ΚΤΠΑΡΙΙΑ), ΜΔ 
ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟ 
ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ 

                         

          ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 
Γεληθφ Ννζνθνκείν Μεζζελίαο (Ννζειεπηηθή Μνλάδα 
Κππαξηζζίαο) 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
βάζεη ηηκήο 

ΥΡΟΝΟ  ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  
Ζκεξνκελία 22/03/2023 
Ζκέξα: Σεηάξηε   Ώξα: 14:00 κ.κ. 

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
Ζκεξνκελία 23/03/2023 
Ζκέξα: Πέκπηε   Ώξα: 10:00 π.κ. 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
Γ.Ν. Μεζζελίαο – Ν.Μ. Κππαξηζζίαο, Αι. Καιαληδάθνπ 13 
Κππαξηζζία Μεζζελίαο, Σ.Κ. 24500 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΧΝ 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ (1) ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 
TOURIS ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ Ν.Μ. ΚΤΠΑΡΗΗΑ ΣΟΤ Γ.Ν. 
ΜΔΖΝΗΑ  

Κσδηθόο Αξηζκνύ Δμόδνπ (ΚΑΔ) 9149 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Δπηρνξήγεζε 6εο Τ.ΠΔ 

ΚΧΓΙΚΟ CPV 33169000-2 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 
 19.129,03 € ρσξίο ην Φ.Π.Α. ή 23.720,00 € κε ην 
Φ.Π.Α. 24%  

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ ΣΜΥ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη γηα έμη (6) κήλεο   

ΣΡΟΠΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ  
Αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζην 
πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΖΜΓΖ 
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Έρνληαο ππόςε: 
1. Σηο δηαηάμεηο: 
α) Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 
ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Φ.Δ.Κ. 147 Α΄/2016)  
β)  Σνπ Ν. 3580/2007(Φ.Δ.Κ. 134/Α/2007) 
γ) Σνπ Ν. 4052/1-03-2012 
δ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (Φ.Δ.Κ. 194 
Α’/2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
ε) Σνπ Π.Γ. 80/16 (ΦΔΚ 145 Α/5-8-16) πεξί «Αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο». 
ζη) Σνπ Ν.4250/2014 (Φ.Δ.Κ. Α΄74/26-03-2014), άξζξν 1 (πεξί θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο           
επηθπξψζεσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ. 
δ) Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 143 Α΄/2014), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη TYY  
ε) Σνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 112 Α΄/2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη 
ζ) Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΤ7/2480/94 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πεξί Δλαξκφληζεο ηεο Διιεληθήο 
Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ/14-6-93 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ 
αθνξά ηα Ηαηξνηερλνινγηθά Πξντφληα (ΦΔΚ 679/Β/13-9-94, ΦΔΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΔΚ 757/Β/10-
10-94) 

ε) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4782/2021 «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ 
ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ ……………… ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία» 
(Φ.Δ.Κ. 36 Α - 09/03/2021) 

2. Σηο Απνθάζεηο: 
   
2.1 Σελ ππ’ αξηζκ. 8673/08-02-2022 Απφθαζε ηεο 6εο Τ.ΠΔ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο 
κεξνπο ηεο ππ΄αξίζκ. 20771/01-04-2021 απφθαζεο έθηαθηεο επηρνξήγεζεο ηνπ Γ.Ν. Μεζζελίαο 
– Ν.Μ. Κππαξηζζίαο, πξνυπνινγηζκνχ 175.000,00 € σο πξνο ην ζθνπφ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 
ππφινηπν απφ ηελ δνζείζα επηρνξήγεζε χςνπο 23.720,00 € , λα δηαηεζεί γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο 
(1) νπξνινγηθνχ κεραλήκαηνο ΄΄ TOURIS΄΄ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Ν.Μ. Κππαξηζζίαο ηνπ Γ.Ν. 
Μεζζελίαο.  

2.2 Σελ ππ’ αξηζκ. 29/11/2022 (Θ: 3ν) Απφθαζε Γ.. ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο 
ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο θαη δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη ηελ έγθξηζε ησλ 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2.4 Σελ ππ’ αξηζ. 46/01-02-2023 Πξάμε Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ηεο Ν.Μ. Κππαξηζζίαο ηνπ Γεληθνχ 
Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο κε ζέκα : «Έγθξηζε  ζπγθξφηεζεο δηαθφξσλ  επηηξνπψλ ζχκθσλα κε 
ηνλ Ν. 4024/2011 αξ. 26». 

2.5 Σελ ππ’ αξηζ.253/02-03-2023 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξεσζεο (ΑΓΑ: 683Ν46904Τ-2ΥΠ) 
γηα ηε Ννζειεπηηθή Μνλάδα Κππαξηζζίαο. 

                                                            ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 
 
Με ηε δηαδηθαζία ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηελ πξνκήζεηα ΔΝΟ (1) 
ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ TOURIS γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ρεηξνπξγείνπ ηεο Ν.Μ. 
Κππαξηζζίαο ηνπ Γ.Ν. Μεζζελίαο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 19.129,03 € πιένλ ΦΠΑ 24% 
4.590,97 € ήηνη ζην ζύλνιν 23.720,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. 
1. ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
 
Αλαζέηνπζα Αξρή: Γεληθφ Ννζνθνκείν Μεζζελίαο (Ννζειεπηηθή Μνλάδα Κππαξηζζίαο) 
Γηεχζπλζε: Αι. Καιαληδάθνπ 13, Σ.Κ. 24500, Κππαξηζζία, Σειέθσλν: 27613 60170 Φαμ : 27610-
22018, E-mail: promitheies@noskypar.gr  Πιεξνθνξίεο: Γεσξγία Πφηαξε, Γεσξγία Καιθαβνχξα. 

mailto:promitheies@noskypar.gr
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2. Σόπνο-Υξόλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ 
 
 

 
Οη ππνςήθηνη Πξνκεζεπηέο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο κέρξη ηηο 22/03/2023, 
εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 14:00 κ.κ. ζην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, Γηεπζ.: Αι. 
Καιαληδαθνπ 13 Κππαξηζζία Μεζζελίαο, ΣΚ 24 500. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο επί ηεο, Γηεπζ.: Αι. Καιαληδαθνπ 13 Κππαξηζζία Μεζζελίαο, ΣΚ 24 500 
ζηηο 23/03/2023, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10:00 π.κ. 

 
3. Σξόπνο ιήςεο εγγξάθσλ δηαγσληζκνύ 

 
Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (www.kyparissiahospital.gr) 
θαζψο θαη ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..), ζηελ 
ειεθηξνληθή Γηεχζπλζε: http://www.eprocurement.gov.gr, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη 
Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή. 

 
4. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 
 
α) ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (TEΤΓ) [άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 
4412/2016 σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ 
δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε (Παξάξηεκα ΗIΗ). 
Δπηζεκαίλεηαη όηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη κφλν ηελ Δλφηεηα  α ηνπ 
Μέξνπο ΗV ρσξίο λα ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελφηεηα ηνπ Μέξνπο ΗV ηνπ 
εληχπνπ. Δπίζεο δελ απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ  Μέξνπο V. 
H ππεχζπλε δήισζε Σ.Δ.Τ.Γ. δηαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ www.eaadhsy.gr θαη hsppa.gr.   
 
β) ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο λνκηθνχ πξνζψπνπ (φπσο 
θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε 
πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ 
έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ 
θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, 
ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ 
κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 
 
γ) παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπν ηνπο. 
  
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. α, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

 
- Ζ αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλά πάζα ζηηγκή λα δεηήζεη φια ή θάπνηα απφ ηα 

ΣΟΠΟ 
ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Πξσηφθνιιν 
Ννζειεπηηθήο 

Μνλάδαο  
Κππαξηζζίαο  

22/03/2023 
Ζκέξα Σεηάξηε 
Ώξα 14:00 κ.κ. 

Ννζειεπηηθή Μνλάδα 
Κππαξηζζίαο, Αι. 

Καιαληδαθνπ 13, Σ.Κ. 
24500, Κππαξηζζία 

23/03/2023 
Ζκέξα Πέκπηε  
Ώξα: 10:00 π.κ. 

 

http://www.kyparissiahospital.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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πηζηνπνηεηηθά/δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηα αλσηέξσ, εθφζνλ θξίλεη φηη 
απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

- Γελ απαηηείηαη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο. 
- Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο 

/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε 
Γηαθήξπμε. 

 
Οη ελώζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί κε ηελ 
πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ 
ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. 
Γηα ηνπο πλεηαηξηζκνύο, απαηηείηαη βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο 
ιεηηνπξγεί λφκηκα. 
εκείσζε: ε πεξίπησζε θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε πιήξεο 
επσλπκία θαη δηεχζπλζε, θαζψο θαη ν αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ θαη ε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ (e-mail) φισλ ησλ κειψλ ηνπ. 
 
5. Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 
Οη πξνζθνξέο είλαη δπλαηφ: 
α. λα ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κέρξη θαη ηελ  
πξνεγνχκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη 22/03/2023, εκέξα  
Σεηάξηε θαη ψξα 14:00 κ.κ. 
β. λα απνζηέιινληαη ζηε δηεχζπλζε ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα 
παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε λα έρνπλ παξαιεθζεί απφ 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δθφζνλ ε 
πξνζθνξά απνζηαιεί ζηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη λα θέξεη 
ηελ έλδεημε «Να μην ανοιχθεί από ηην ηαχυδρομική υπηρεζία ή ηη γραμμαηεία». 
 
6. Σξόπνο ζύληαμεο πξνζθνξώλ 
 
1.  Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δπν αληίγξαθα. Έλα απφ ηα αληίγξαθα νξίδεηαη σο 
πξσηφηππν θαη πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε “ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ” θαη λα κνλνγξάθεηαη 
απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν. Σν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ θάζε 
αληίγξαθν ηεο πξνζθνξάο. 
2. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
2.1. Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ. 
2.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 
2.3. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο θαη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. 
2.4. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
2.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 
3. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά  
ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: 
3.1. ΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ηεο πξνζθνξάο, (Πξσηφηππα θαη αληίγξαθα),  
ηνπνζεηνχληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ  
έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ». 
3.2. ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), ηνπνζεηνχληαη ζε 
ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ».  
3.3. TA OIKONOMIKA ΣΟΗΥΔΗΑ (Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) επί πνηλή απνξξίςεσο 
ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε 
«ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ».  
3.4. Οη θάθεινη ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη 
ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
 
7. Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ: Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα 
ζηάδην, πνπ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ επηκέξνπο βήκαηα: 

 Παξαιαβή ησλ θαθέισλ θαη απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

 Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 
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 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

 Αλάδεημε αλαδφρνπ 
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, πξνζζήθεο ή δηνξζψζεηο. 

 
Σν θξηηήξην γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο ήηνη ε ρακειόηεξε 
πξνζθεξόκελε ηηκή αλά είδνο, ρσξίο Φ.Π.Α., κε βάζε ηηο πνζόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη γηα 
θάζε είδνο ζην παξάξηεκα Ι ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 
 
8. Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ζύκβαζεο   
 
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 & ην άξζξν 21 παξ. 4 ηνπ λ. 4782/2021, ην χςνο ηεο νπνίαο 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο 

ζχκβαζεο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο θαη θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή 

φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ πεξίπησζε 

παξαβίαζεο, απφ ηνλ αλάδνρν, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ 

ρξφλν θφξησζεο ή παξάδνζεο, γηα ην δηάζηεκα πνπ ζα νξίδεηαη ζηα εγγξαθα ηεο ζπκβαζεο.  

 
9. Δηδηθνί όξνη 
1. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ. 
2. Κάζε είδνπο άιιε δαπάλε βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα πξέπεη λα έρεη ζπλππνινγηζζεί 

ζηελ πξνζθνξά. 
3. Οη ηηκέο ζα θαηαγξάθνληαη σο εμήο: 
Α) Σηκή ρσξίο ΦΠΑ 
Β) χλνιν πξνζθεξφκελεο ηηκήο 
Γ) Πνζνζηφ ΦΠΑ θαη χλνιν ΦΠΑ 
Γ) πλνιηθφ θφζηνο κε ΦΠΑ 

 Η πξνζθεξόκελε ηηκή ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε απηή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ 
όπσο απηή θαηαγξάθεθε θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξώλ  (Ν.4052/2012 άξζξν 14 παξ. 7), εθόζνλ ππάξρεη. 

4.  Ζ ηηκή ρσξίο ΦΠΑ ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 
 
10. Απόξξηςε Πξνζθνξώλ: ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο 
κε φινπο ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ελώ 
είλαη δπλαηό, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, λα ζεσξεζνύλ απνδεθηέο θαη 
πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνύο. Ωο αζήκαληεο 
απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνί λννχληαη νη απνθιίζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ δελ επεξεάδνπλ ηελ 
πξνκήζεηα ή ηελ πνηφηεηα εθηέιεζήο ηεο, δελ πεξηνξίδνπλ ζε θαλέλα ζεκείν ηα δηθαηψκαηα ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Πξνζθέξνληνο θαη δελ ζίγνπλ ηελ αξρή ηεο ίζεο 
κεηαρείξηζεο ησλ Πξνζθεξφλησλ. 
Η Αλαζέηνπζα Αξρή δύλαηαη λα απνξξίςεη αηηηνινγεκέλα πξνζθνξά, κεηά από ζρεηηθή 
εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ. 
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, απνξξίπηεηαη πξνζθνξά ζε θάζε κία απφ ηηο θάησζη 
πεξηπηψζεηο: 
1. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ. 
2. Με έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ. 
3. Πξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
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4. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο. 
5. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή. 
6. Πξνζθνξά πνπ ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. 
7. δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επί κέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο, φπνπ απηνί 
αλαθέξνληαη. 
8. Πξνζθνξά πνπ ηα είδε δελ έρνπλ αληηζηνηρεζεί κε ηνλ θσδηθφ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ, 

εθφζνλ αληηζηνηρίδνληαη. 
9. Οξίδεη ρξφλν παξάδνζεο/ πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο κεγαιχηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ζηελ 
παξνχζα, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο νξίδεηαη κηθξφηεξνο ησλ 120 εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ή δελ αλαθέξεηαη θαζφινπ, παξνπζηάδεη θαηά ηελ 
αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο 
φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 
10. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, απνξξίπηνληαη. 
 
- Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηηο 22/03/2023, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 14:00 κ.κ.   είλαη 

εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 
- Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα θάζε θαηεγνξίαο.  
- Η θαηαθύξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, εθ ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο 
έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 
 

- Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ζε εθαηφλ είθνζη εκέξεο (120). 
 

11. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο: 
Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πξνβιέπεηαη ε 
άζθεζε έλζηαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127, ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147 
Α΄/2016).  
 
12. Τπνγξαθή ύκβαζεο:  
Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη νξηζηηθά ε πξνκήζεηα είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη 
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο,  καδί κε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. 

 Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα φινπο ηνπο θνξείο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο 
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο, δελ παξνπζηαζηεί γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, θεξύζζεηαη 
έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ Αξκνδίνπ Οξγάλνπ. Ζ Αλαζέηνπζα αξρή ζηελ πεξίπησζε απηή 
θαιεί ηνλ πξψην επηιαρφληα γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη αθνινπζείηαη αληίζηνηρα ε ίδηα 
δηαδηθαζία. 
  
13. Παξάδνζε θαη παξαιαβή πιηθώλ 
1. Σν ζχλνιν ηεο απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ ηνπ εληαίνπ Σκήκαηνο, ζα πξέπεη λα 

παξαδνζεί είηε ηκεκαηηθά είηε ζπλνιηθά. Ζ παξάδνζε φισλ ησλ πιηθψλ ζα γίλεη ζην θηίξην 
ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο (Ννζειεπηηθή Μνλάδα Κππαξηζζίαο). 

2. Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο. Καηά  ηε  δηαδηθαζία  παξαιαβήο  
ησλ  πιηθψλ  δηελεξγείηαη  πνζνηηθφο  θαη  πνηνηηθφο  έιεγρνο  θαη θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ 
ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο.   

3. Καηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ ή θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα 
αξρή δχλαηαη λα δηελεξγεί ηνπο θάησζη ειέγρνπο: α) κε καθξνζθνπηθή εμέηαζε, β) Με ρεκηθή ή 
κεραληθή εμέηαζε (εξγαζηεξηαθή εμέηαζε), γ) Με πξαθηηθή δνθηκαζία, δ) Με φινπο ή κε φζνπο 
απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο ρξεηάδεηαη, αλάινγα κε ην πξνο πξνκήζεηα πιηθφ ή θαη κε 
νπνηνλδήπνηε άιιν ελδεηθλπφκελν ηξφπν, εθφζνλ ν ηξφπνο απηφο πξνβιέπεηαη απφ ηε 
ζχκβαζε. Να επηιέγεηαη θαηά πεξίπησζε γηα λα είλαη νξηζκέλνο ν ζρεηηθφο φξνο.   

4. Σν θφζηνο δηελέξγεηαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή.  
5. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο 

πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ.   
6. Καηά ηα ινηπά θαη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία, ηηο αληηξξήζεηο, ηηο γλσζηνπνηήζεηο θαη φηη άιιν 

αθνξά ηε  δηελέξγεηα  ειέγρσλ  θαη  ηελ  παξαιαβή  ησλ  αγαζψλ  ζε  εθηέιεζε  ηεο  
παξνχζαο  ηζρχνπλ  νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 208 θαη 209 ηνπ λ. 4412/2016.   
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14. Πιεξσκή αλαδόρνπ 
Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ , ζε ρξφλν 
πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ 
ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 13. Ζ πιεξσκή ζα ιάβεη ρψξα βάζεη ησλ 
ηηκνινγίσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ 
παξαζηαηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη θάζε άιινπ 
δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν γηα 
ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ. 
Όια ηα ηηκήκαηα ηεο  χκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη δελ 
ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο 
χκβαζεο.  
 Γελ πξνβιέπεηαη πξνθαηαβνιή. 
 
15. Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 
 

1. Καζ ́ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο , ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη 
ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε 
παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο.  
2. Ο Αλάδνρνο, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε 
ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), 
παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ.  
3. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο 
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε 
ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ 
πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.  
4. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 
απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο 
λνκνζεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ Γίθαην, ζπιινγηθέο 
ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Ν 4412/2016.  
5. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη θαη λα παξαδψζεη ηελ πξνκήζεηα, 
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο, εθηειψληαο πξνζεθφλησο φιεο 
ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο, πνπ απηφ πεξηιακβάλεη, δηαζέηνληαο άηνκα κε ηελ απαηηνχκελε 
εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο.  
6. Ο Αλάδνρνο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, 
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
7. Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη  
επζχλεο, πνπ απνξξένπλ γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα.  
  

16. Κπξώζεηο-Σεθκήξην από ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία: 
 

 χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 206 θαη 207, ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147 
Α΄/2016), ζε πεξίπησζε παξάδνζεο ή αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, κε 
επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο θαη εθφζνλ ν 
Αλάδνρνο έρεη αηηεζεί εγθαίξσο θαη ιάβεη αληίζηνηρε παξάηαζε, επηβάιιεηαη απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα αξρή, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, πξφζηηκν 5% επί ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο Φ.Π.Α. 

  Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη είηε κε παξαθξάηεζε απφ ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ, είηε 
κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ 
θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ.ε πεξίπησζε πνπ Αλάδνρνο είλαη Έλσζε, ην πξφζηηκν 
επηβάιιεηαη αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο. 

  Ο Αλάδνρνο θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηελ αλάζεζε  πνπ έγηλε ζην φλνκά 
ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
203, ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147 Α΄/2016). 

 Η ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ ζπληζηά ηεθκήξην όηη ν 
δηαγσληδόκελνο, αιιά θαη θάζε κέινο ηνπ (ζε πεξίπησζε δηαγσληδόκελεο ζύκπξαμεο ή 
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θνηλνπξαμίαο), έρεη ιάβεη πιήξε γλώζε ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο θαη απνδέρεηαη 
αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο. 

 
 Οη όξνη ηεο παξνύζαο εξκελεύνληαη κε ηξόπν ώζηε λα κελ πξνθύπηεη αληίζεζή 

ηνπο κε θαλόλεο δηθαίνπ. ε πεξίπησζε ζύγθξνπζεο όξνπ ηεο Γηαθήξπμεο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηεπρώλ ηεο) πξνο επηηαθηηθό θαλόλα δεκνζίνπ 
δηθαίνπ ή πξνο θαλόλα δεκόζηαο ηάμεο, ππεξηζρύεη ν θαλόλαο δηθαίνπ. 

 
17. Μαηαίσζε: 
 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα καηαίσζεο εμ’ νινθιήξνπ ή ηκεκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ 
ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο, κε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αλαζέηνληνο 
θνξέα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ κε ππνρξέσζε ηελ αλαθνίλσζε ηεο καηαίσζεο 
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
 
 

                                                          Ο Αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο 
                                                                                       ηεο Ν.Μ. Κππαξηζζίαο  
 
 
                                                                                    Γεκήηξηνο Λακπξόπνπινο  
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             ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 
                                                          

Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΣΑ, CPV: 33169000-2, ΚΑΔ: 9149 

Α/Α ΔΙΓΟ Μ/Μ ΠΟ/ΣΑ 
ΚΧΓ.       

ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ 
ΣΙΜΗ Μ/Μ ΤΝΟΛΟ 

 

1 

ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑ ΄΄TOURIS΄΄ 
(Υεηξνπξγηθή Γηαζεξκία 
θαηάιιειε γηα 
δηνπξηζξηθέο εθηνκέο ) 
 

ΣΜΥ 1 
ΓΔΝ 

ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΕΔΣΑΗ 
19.123,03 19.129,03 

 

          
ΤΝΟΛΟ 

19.129,03 
 

          ΦΠΑ 24%   4.590,97 
 

          
ΤΝΟΛΟ 
ΜΔ ΦΠΑ 23.720,00 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ 

ΓΙΟΤΡΙΘΡΙΚΔ ΔΚΣΟΜΔ ΜΔ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ & ΓΙΠΟΛΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ 

ΗΛΔΚΣΡΟΤΓΓΚΟΛΗΔΙ ΑΓΓΔΙΧΝ 

Σν κεράλεκα λα είλαη πιήξεο, θαηλνχξγην, ζχγρξνλεο νπσζδήπνηε ηερλνινγίαο θαη λα πεξηιακβάλεη 

φια ηα εμαξηήκαηα πνπ δεηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα πιήξνπο εμέηαζεο. Σα ηερληθά θιπ. ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ ζα αλαθεξζνχλ απαξαίηεηα ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ζην θχιιν ζπκκφξθσζεο ζα 

ηεθκεξηψλνληαη κε αληίζηνηρα prospectus, εγθξίζεηο θιπ. ζηνηρεία γηα λα αμηνινγεζνχλ.  

1. Να είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, άξηζηεο θαηαζθεπήο θαη λα πιεξνί ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο 
αζθάιεηαο. 

2. Να είλαη θαηάιιειν γηα φιεο ηηο επεκβάζεηο ηεο νπξνινγηθήο ρεηξνπξγηθήο, αλνηρηήο, 
ιαπαξνζθνπηθήο θαη δηνπξζξηθήο ηερληθήο. Απαξαίηεηα λα ππνζηεξίδεη νπξνινγηθέο δηνπξηζξηθέο 
επεκβάζεηο ππφ γιπθίλεο αιιά θαη ππφ θπζηνινγηθφ νξφ (Saline) ψζηε λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη 
απαξαίηεηα ηελ ρξήζε δηπνιηθνχ ξεδεθηνζθνπίνπ παξέρνληαο πςειήο απφδνζεο δηπνιηθφ ξεχκα 
γηα αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο. 

3. Γηα ιφγνπο ζπκβαηφηεηαο θαη νηθνλνκίαο λα είλαη θαηάιιειε θαη γηα επεκβάζεηο γεληθήο 
ρεηξνπξγηθήο, γπλαηθνινγίαο, νξζνπαηδηθήο, πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο, κηθξνρεηξνπξγηθήο, ΩΡΛ 
ρεηξνπξγηθήο, ιαπαξνζθνπηθήο θαη ελδνζθνπηθήο ρεηξνπξγηθήο, ζσξαθνρεηξνπξγηθήο, θιπ. Να 
αλαθεξζνχλ πξνο αμηνιφγεζε. 

4. Να είλαη θαηάιιειε θαη λα ππνζηεξίδεη επεκβάζεηο γηα απνιίλσζε αγγείσλ ελδνζθνπηθά αιιά θαη 
ζε αλνηθηή ρεηξνπξγηθή. Να κπνξεί λα απνιηλψζεη αγγεία δηακέηξνπ σο θαη 7mm ηνπιάρηζηνλ κε 
παξάπιεπξε ζεξκηθή δηαθπγή φρη πάλσ απφ 2mm γηα πξνζηαζία παξαθείκελσλ ηζηψλ. Να 
πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ιαβίδα ειεθηξνζπγγθφιεζεο αγγείσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ κήθνπο 15 
εθαη. κε απνζπψκελα άθξα (click button) ηεζζάξσλ ηχπσλ (άλνηγκα ζηαγφλσλ 15mm) θαη κε 
θαιψδην ζχλδεζεο πνπ αλαγλσξίδεηαη απηφκαηα απφ ηελ δηαζεξκία γηα απνθπγή ιαλζαζκέλσλ 
ξπζκίζεσλ. Δπίζεο κία ιαπαξνζθνπηθή ιαβίδα απνιίλσζεο θαη ζπγθφιιεζεο αγγείσλ πνιιαπιψλ 
ρξήζεσλ δηακ. 5 ρηι. θαη κήθνπο 35 εθαη. Πεξίπνπ\ 

5. Να δηαζέηεη απαξαίηεηα ηνπο παξαθάησ ηχπνπο ξεπκάησλ γηα δηάθνξεο εθαξκνγέο: 

 Μνλνπνιηθή ηνκή θαη ηνκή κε αηκφζηαζε  

 Μνλνπνιηθή αηκφζηαζε εμ επαθήο, εμ απνζηάζεσο (spray) θαη αηκφζηαζε κε δπλαηφηεηα 

ηαπηφρξνλεο ρξήζεο απφ δχν ρξήζηεο  

 Μνλνπνιηθή ελδνιεηηνπξγία γηα ηνκή θαη αηκφζηαζε  

 Μνλνπνιηθή ηνκή θαη αηκφζηαζε ππφ γιπθίλεο γηα νπξνινγηθέο επεκβάζεηο (TUR).  

 Γηπνιηθή ηνκή θαη δηπνιηθή ηνκή κε αηκφζηαζε  

 Γηπνιηθή αηκφζηαζε Micro θαη Macro (Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα auto start θαη auto stop)  

 Γηπνιηθή εμάρλσζε πξνζηάηνπ κέζσ πιάζκαηνο ππφ θπζηνινγηθφ νξφ γηα νπξνινγηθέο 

επεκβάζεηο (TUR in Saline)  

 Γηπνιηθή ηνκή θαη αηκφζηαζε ππφ θπζηνινγηθφ νξφ γηα νπξνινγηθέο επεκβάζεηο (TUR in 

Saline)  

 Γηπνιηθή αηκφζηαζε γηα απνιίλσζε αγγείσλ αλνηρηά θαη αηκφζηαζε γηα απνιίλσζε αγγείσλ 

ελδνζθνπηθά  

 Μνλνπνιηθή ηνκή κε ARGON, κνλνπνιηθή αηκφζηαζε κε ARGON, κνλνπνιηθή αηκφζηαζε κε 

ARGON γηα ελδνζθνπηθή ρξήζε, παικηθή κνλνπνιηθή αηκφζηαζε κε ARGON  

Πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο ζα εθηηκεζνχλ.  
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6. Ζ απφδνζε κέγηζηεο ηζρχο ηεο δηαζεξκίαο λα είλαη αλά πεξίπησζε: 

  ε ιεηηνπξγία κνλνπνιηθήο ηνκήο ηνπιάρηζηνλ 350W θαη ζε ιεηηνπξγία κνλνπνιηθήο αηκφζηαζεο 
ηνπιάρηζηνλ 200W.  

  ε ιεηηνπξγία δηπνιηθήο ηνκήο θαη δηπνιηθήο αηκφζηαζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 120W.  

  ε ιεηηνπξγία δηπνιηθήο αηκφζηαζεο γηα απνιίλσζε αγγείσλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 300W.  

  ε ιεηηνπξγία δηνπξηζξηθψλ επεκβάζεσλ δηπνιηθήο ηνκήο ππφ θπζηνινγηθφ νξφ λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 250W.  

  Να αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά πξνο αμηνιφγεζε φινη νη ηξφπνη ιεηηνπξγίαο θαη νη αληίζηνηρεο 
απνδφζεηο (W/Ω). Μεγαιχηεξεο ηηκέο ζα εθηηκεζνχλ.  

7. ηελ ιεηηνπξγία δηνπξηζξηθψλ επεκβάζεσλ κε δηπνιηθή ελέξγεηα, λα είλαη ζπκβαηή κε δηπνιηθά 
ξεδεθηνζθφπηα δηάθνξσλ νίθσλ θαηαζθεπήο θαη ηνπιάρηζηνλ κε εξγαιεία ησλ θπξηφηεξσλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ φπσο Storz, Wolf θιπ. 

8. Nα δηαζέηεη ξχζκηζε ηεο ηζρχνο αλάινγα κε ηελ σκηθή αληίζηαζε ηνπ ηζηνχ κε  πξνξπζκηζκέλα 
effects. 

9. Να δηαζέηεη κεγάιε έγρξσκε νζφλε κε ςεθηαθέο ελδείμεηο φπνπ εθηφο ηεο ηζρχνο λα απεηθνλίδνληαη 
ην είδνο ηεο ιεηηνπξγίαο, ηπρφλ πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, έλδεημε θαιήο επαθήο ηνπ 
νπδέηεξνπ ειεθηξνδίνπ θαζψο θαη έλδεημε επηινγήο κνλνχ ή δηπινχ πνδνδηαθφπηε ή ρεηξνδηαθφπηε. 

10. Απαξαίηεηα λα κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε ζπζθεπή ARGON ρσξίο λα απαηηείηαη αλαβάζκηζε. 

Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ε ζπζθεπή. 

11. Να θέξεη ζχζηεκα απηνειέγρνπ θαη ζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο λα δίλεη νπηηθναθνπζηηθφ 

ζπλαγεξκφ θαη λα δηαθφπηεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο.  

12. Να δηαζέηεη ζχζηεκα απηνδηάγλσζεο βιαβψλ θαη λα παξέρεη ςεθηαθέο θσδηθνπνηεκέλεο 

ελδείμεηο ψζηε λα είλαη εχθνινο ν εληνπηζκφο ηεο βιάβεο. 

13.  Πξνο απνθπγή εγθαπκάησλ ησλ αζζελψλ, λα δηαζέηεη ζχζηεκα ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ηνπ 

νπδέηεξνπ ειεθηξνδίνπ θαη λα δηαθφπηεη απηφκαηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζε πεξίπησζε θαθήο επαθήο 

ηνπ. Δπίζεο λα αλαγλσξίδεη απηφκαηα εάλ ην νπδέηεξν ειεθηξφδην είλαη κνλήο ή δηπιήο φςεσο κε 

αληίζηνηρε έλδεημε ζηελ νζφλε. 

14.  Να είλαη ειεθηξνκαγλεηηθά κνλσκέλε έηζη ψζηε λα κελ επεξεάδεη ηελ εηθφλα ησλ monitors νχηε 

λα επεξεάδεηαη απφ ηελ ρξήζε απηληδσηψλ.  

15.  Να παξέρεη δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο κέζσ κνλνχ θαη δηπινχ πνδνδηαθφπηε γηα φιεο ιεηηνπξγίεο 

(κνλνπνιηθή θαη δηπνιηθή). 

16.  Απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ παξαθάησ αμεζνπάξ θαη ην θάησζη ζεη δηπνιηθψλ δηνπξηζξηθψλ 

επεκβάζεσλ: 

 Καιψδην γηα πιάθεο γείσζεο κίαο ρξήζεσο, πνιιαπιψλ ρξήζεσλ.  

 Γηπιφο πνδνδηαθφπηεο γηα κνλνπνιηθή θαη δηπνιηθή ρξήζε.  

 Πιάγηα νπηηθή λέαο ηερλνινγίαο 30
o
, εμ. δηακέηξνπ 4 ρηι., κήθνπο 300 ρηι. θιηβαληδφκελε ζηνπο 134

o
C.  

 Μεραληζκφο ελεξγεηηθήο θνπήο απαξαίηεηα θαηάιιεινο γηα ρξήζε ηνπ κε κνλνπνιηθή αιιά θαη 

δηπνιηθή δηαζεξκία (ρξήζε ζε θπζηνινγηθφ νξφ) γηα ζήθε 26 Fr.  

 Θήθε ξεδεθηνζθνπίνπ απαξαίηεηα ζπλερνχο ξνήο, πεξηζηξεθφκελε εμ. δηακ. 26 Fr., κε εζσηεξηθή θαη 

εμσηεξηθή ζήθε θαηάιιειε γηα ρξήζε ηεο κε νπηηθή 4 ρηι., κήθνπο 30 εθ..  

 Οπηηθφ καληξέλ γηα ρξήζε ηνπ κε ηελ παξαπάλσ ζήθε ξεδεθηνζθνπίνπ.  

 Γέθπξα γηα ζχλδεζε κε ηελ παξαπάλσ ζήθε θαη ρξήζε κε εξγαιεία ησλ 7 Fr..  

 Σξία δηπνιηθά ειεθηξφδηα εμάρλσζεο πιάζκαηνο εηδηθνχ εκηζθαηξηθνχ ηχπνπ  

 Έλα δηπνιηθφ ειεθηξφδην θνπήο κνλνχ ζχξκαηνο ηχπνπ loop  

 Έλα δηπνιηθφ ειεθηξφδην αηκφζηαζεο θπιηλδξηθνχ ζρήκαηνο.  

 Καιψδην κνλνπνιηθήο δηαζεξκίαο θαη θαιψδην δηπνιηθήο δηαζεξκίαο  
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ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Όια ηα παξαπάλσ λα βεβαηψλνληαη απφ ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 
νίθνπ.  

2. Σα πξνζθεξφκελα λα δηαζέηνπλ CE Mark, θαη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο γηα 
Ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Μedical grade). Να θαηαηεζνχλ ηα 
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά.  

3. Σα πξνζθεξφκελα λα δηαηίζεηαη απφ αληηπξφζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001/08, ISO 13485/03 
(δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ), λα πιεξνί ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π. 
νηθ./1348/04 θαη λα είλαη εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. βάζεη ηνπ 
Π.Γ. 117/2004. Να θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά.  

4. Με ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεραλήκαηνο λα γίλεη πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη επίδεημε θαη απαξαηηήησο 
εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ηερληθψλ.  

5. Να αλαθέξεηαη ε επίζεκε εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα.  

6. Να ππάξρεη βεβαίσζε γηα 10εηή ηνπιάρηζηνλ παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθψλ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 

 
ΦΤΛΛΟ ΤΜΟΡΦΧΗ 

 

Α/Α 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΣΔΥΝΙΚΗ 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΜΜΟΡΦΧΗ      
ΝΑΙ / ΟΥΙ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ 
ΣΤΥΟΝ 

ΑΠΟΚΛΙΗ ΑΠΟ 
ΣΙ ΣΔΥΝΙΚΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


