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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αρ. Πρωτ. 21678/30-11-2021

Διακήρυξη Διαγωνισμού
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«ΑΝΑΒΑΘMΙΣΗ Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Α) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ Β) Α΄ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.»

Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Αρ. Διακήρυξης: ΠΚΜ/2021
Aρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 144144

Προϋπολογισμός: 251.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)
Διάρκεια: (4) μήνες

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός
με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 10-01-2022
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

999294028

Ταχυδρομική διεύθυνση

Λεωφόρος Παπανικολάου

Πόλη

Δ.Κ. ΕΞΟΧΗΣ Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη

Ταχυδρομικός Κωδικός

57010

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL522

Τηλέφωνο

2313307195

Φαξ

2313307023

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

prom@gpapanikolaou.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Λάμπρος Γκιουζέπας

Γενική διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.gpapanikolaou.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

www.gpapanikolaou.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο και ανήκει στην 3η Υ.Πε. Μακεδονίας.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Υγεία.
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό και συγκεκριμένα ο Ν.4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων,
όπως τροποποιημένος ισχύει.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: www. gpapanikolaou.gr.

1.2. Στοιχεία διαδικασίας - Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του τεχνικού προγράμματος επενδυτικών
δαπανών Π.Κ.Μ. έτους 2021 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέχρι το ύψος των 245.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και κατά δε το τυχόν υπερβάλλον ποσό από την ύψους 6.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) της με Κ.Α.Ε.: 7131.01 σχετικής πίστωσης (με α/α 690 στο οικείο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής) του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Γ.Ν.Θ. «Γ.
Παπανικολάου».

Σελίδα 4

21PROC009638710 2021-12-01
1.3

Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

1.3.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια των ειδών του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Γ.Ν.Θ.
"Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: α) Αναβάθμιση Ακτινολογικού Εργαστηρίου και β) Αναβάθμιση Εξοπλισμού Α΄
Ορθοπαιδικής Κλινικής του Α.Π.Θ.» με συγχρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
(Π.Κ.Μ.) - Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.) και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
(Γ.Ν.Θ.) «Γεώργιος Παπανικολάου», συνολικού προϋπολογισμού 251.000,00 € με τον Φ.Π.Α. 24%.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους κωδικούς του κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) που αναφέρονται, χωριστά για το καθένα, στη συνοπτική περιγραφή που ακολουθεί. Συγκεκριμένα
προβλέπονται:
1.3.2. Για την αναβάθμιση του Ακτινολογικού Εργαστηρίου:
1.3.2.1. Η προμήθεια ενός (1) φορητού υπερηχοτομογράφου για τον αγγειογράφο, με κωδικό CPV:
33124120-2 και προϋπολογισμό είδους 20.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
1.3.2.2. Η προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) αναισθησιολογικού μηχανήματος, με κωδικό CPV:
33172100-7 και προϋπολογισμό είδους 45.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
1.3.2.3. Η προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων για
μαγνητικό τομογράφο, με κωδικό CPV: 33195200-5 και προϋπολογισμό είδους 30.000,00 € με
ΦΠΑ 24%.
1.3.3. Για την αναβάθμιση του Εξοπλισμού της Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Α.Π.Θ.:
1.3.3.1. Η προμήθεια και εγκατάσταση είκοσι δύο (22) ηλεκτρικών κρεβατιών νοσηλείας, με κωδικό CPV:
33192130-2 και προϋπολογισμό είδους 66.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
1.3.3.2. Η προμήθεια και εγκατάσταση δεκαπέντε (15) αυτόματων συρόμενων πορτών θαλάμων, με
κωδικό CPV: 44221230-6 και προϋπολογισμό είδους 62.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
1.3.3.3. Η προμήθεια και εγκατάσταση δεκαοκτώ (18) Κλιματιστικών τύπου inverter, με κωδικό CPV:
42512200-0 και προϋπολογισμό είδους 13.000,0 € με ΦΠΑ 24%.
1.3.3.4. Η προμήθεια ενός (1) σετ τρυπάνι-πριόνι με μπαταρία, με κωδικό CPV: 33162200-5 και
προϋπολογισμό είδους 15.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
1.3.4. Οι θεωρητικές εκπαιδεύσεις των χρηστών, όπως και οι εκπαιδεύσεις των τεχνικών της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για τα ως άνω είδη.
1.3.5. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την επιτυχή διενέργεια των δοκιμών, όπως και των
βασικών εκπαιδεύσεων του προσωπικού του Νοσοκομείου, όπως ιδιαίτερα προβλέπονται στα οικεία
κεφάλαια των τεχνικών προδιαγραφών του παραρτήματος «Ι» της παρούσας διακήρυξης, διενεργείται η
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή κάθε είδους. Από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής
αρχίζει προσμετρούμενος ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας για το είδος αυτό.
Για την παρούσα σύμβαση γίνονται δεκτές προσφορές είτε για κάθε είδος της διακήρυξης χωριστά, είτε
για περισσότερα του ενός είδη, είτε για το σύνολό τους.
Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 251.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 202.419,35 €, ΦΠΑ: 48.580,65 €).
Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες, εκ των οποίων ένας (1) μήνας
υπολογίζεται για τη διενέργεια της εγκατάστασης, των δοκιμών και των προβλεπόμενων παραλαβών, για
κάθε είδος χωριστά.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«I» της παρούσας διακήρυξης, για κάθε είδος της παρούσας χωριστά.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής.
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1.4. Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37,
 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως
των άρθρων 324-337,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές
διατάξεις».
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,
 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών.
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 του ν.3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων
του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι
οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α)
των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό
καθεστώς».
 του ν.2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
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 του ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του ν.3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής
Νομοθεσίας»,
 του ν.4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 του ν.4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.,
 του ν.4738/2020 (Α' 207) "Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις",
 του ν.4782/2021 (Α' 36) "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των
δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας
και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία",
 του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”,
 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.
 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
 της με αρ. οικ. 60967 ΕΞ 2020 Κ.Υ.Α. (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44),
 της με αρ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
 της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.123770/31.12.2012 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού και Υγείας, (ΦΕΚ 3485/31.12.2012, με την οποία εγκρίθηκε ο ισχύων οργανισμός του
Νοσοκομείου και τροποποιήθηκε μερικώς με την υπ΄ αριθ. Γ2α/οικ.87627/13.11.2018 Κ.Υ.Α. των
Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 5534/11.12.2018).των
διατάξεων των άρθρων 15 και 17 της από 24-05-1991 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και
του Ιδρύματος «Ίδρυμα Παπαγεωργίου», που κυρώθηκε με το Ν. 1964/1991 (ΦΕΚ 146 / τεύχος Α΄ / 2609-1991), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
 της υπ’ αριθ. Γ4β/Γ.Π. 9769/20.3.20 (ΦΕΚ 217/23.3.20 τεύχος Y.O.Δ.Δ.) απόφασης του Υπουργού
Υγείας, με την οποία συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. Γενικού
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».
 της υπ’ αριθ. ΔΥ6α/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου
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ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας
(αρ. 3, Ν.3580/ 2007).
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
 των κατά αντικείμενο και δραστηριότητα του αναλυτικού προϋπολογισμού της πράξης εκδοθεισών
αποφάσεων έγκρισης σκοπιμότητας εκ μέρους της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας, του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και
της Προέδρου του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.
 της υπ΄ αριθ. 25/04.11.2021 (θέμα 59ο) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης, του
πρακτικού σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας του διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6ΛΓΛ46906ΒΛΕ5), συνολικής προϋπολογιστικής δαπάνης ύψους 251.000 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

1.5. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης των προσφορών είναι η 04/01/2022 και ώρα 14.00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.
promitheus.gov.gr, την 10/01/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

1.6. Δημοσιότητα
Α.
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 26/11/2021
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε τον αριθμό 2021/S 233-613173
Β.
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε συστημικό αύξοντα αριθμό: 144144.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, ενώ έχει αποσταλεί/αναρτηθεί ως εξής:
1.
2.
3.
4.
5.

Στις εφημερίδες: ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL): www.papanikolaou.gr, στην διαδρομή: ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ► ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► [ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ], στις
01/12/2021.
Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων
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Η δαπάνη των απαραίτητων δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο και παρακρατείται
από την πληρωμή του.

1.7. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1. Γενικές πληροφορίες
2.1.1. Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα:
1.

η με αρ. ΠΚΜ/2021 προκήρυξη της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21PROC009638010), όπως αυτή έχει
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

2.

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] (παράρτημα ΙΙI),

3.

η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της,

4.

οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

5.

το σχέδιο της σύμβασης (παράρτημα VI).

2.1.2. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του
εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης:
Η τυχόν επεξεργασία, από τον ανάδοχο, ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ασθενών, αλλά και όλων
των εργαζομένων στο Νοσοκομείο, θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α 50/10-041997) καθώς και από τον υπ’ αριθ. 2016/679 Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
και σε κάθε περίπτωση από τις ισχύουσες ευρωπαϊκές και εθνικές διατάξεις. Ο ανάδοχος οφείλει να
ακολουθεί και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων (DPO) του
Νοσοκομείου.

2.1.3. Παροχή διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –
διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από
εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο, είτε το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, είτε μετά την ανωτέρω
προθεσμία υποβολής δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,
β) όταν στα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
αναθέτουσας αρχής.
Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης,
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο
«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ.

2.1.4. Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές, τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη
μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Στα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά
ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5. Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Σελίδα 11

21PROC009638710 2021-12-01
Στο παράρτημα IV παρατίθενται υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στον διαγωνισμό
και καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.1.6. Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως προσφέρων ή ως
νόμιμος εκπρόσωπος προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, για το σκοπό
της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας
κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα
στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στο παράρτημα VII της παρούσας.

2.2. Δικαίωμα συμμετοχής - Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
2.2.1. Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση προσαρτήματος I της ως άνω συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν, για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες, μεταχείριση εξίσου
ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς
της Ένωσης.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διακηρυσσόμενη
με την παρούσα πράξη κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, το Νοσοκομείο δικαιούται, εφ’ όσον το
θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να
περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2. Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% επί
του προ ΦΠΑ προϋπολογισμού των ειδών για τα οποία υποβάλλει προσφορά, ήτοι:
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ΕΔΑΦΙΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡ. 1.3.2 &
1.3.3

ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
[€]

ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1.3.2.1

Φορητός υπερηχοτομογράφος για τον αγγειογράφο (1 τεμ.)

322,58 €

1.3.2.2

Αναισθησιολογικό μηχάνημα (1 τεμ.)

725,81 €

1.3.2.3

Μονιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων
τομογράφο (1 τεμ.)

1.3.3.1

Ηλεκτρικά κρεβάτια νοσηλείας (22 τεμ.)

1.064,52 €

1.3.3.2

Αυτόματες συρόμενες πόρτες θαλάμων (15 τεμ.)

1.000,00 €

1.3.3.3

Κλιματιστικά τύπου inverter (18 τεμ.)

209,68 €

1.3.3.4

Σετ τρυπάνι-πριόνι με μπαταρία (1 τεμ.)

241,94 €

για μαγνητικό

483,87 €

Σε περίπτωση προσφοράς που περιλαμβάνει περισσότερα του ενός είδη, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
είναι τουλάχιστον ίση προς το άθροισμα των αντίστοιχων ποσών της τελευταίας στήλης του ως άνω
πίνακα.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς της παραγράφου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 09-02-2023, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Το Νοσοκομείο μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται,
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της επιτροπής διαγωνισμού.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων (α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, (β) παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παρ. 2.2.3 έως
2.2.8, (γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι
2.2.9 και 3.2), (δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης, (ε) υποβάλει μη κατάλληλη
προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, (στ) δεν ανταποκριθεί
στη σχετική πρόσκληση του Νοσοκομείου να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της
τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί και (ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του
άρθρου 103 του ν.4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό
ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4
της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που
προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής.
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2.2.3. Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών
προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2
(εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της
οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2017 σχετικά
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων),
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215) και τα εγκλήματα του άρθρου
323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά:
-Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές.
-Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
-Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
-Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τους κατά περίπτωση νόμιμους εκπροσώπους
τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν 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. Οι υποχρεώσεις των περ. α ́ και β της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 δεν θεωρείται ότι
έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό
διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει
καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79 ή
άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει
ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή -κατά
περίπτωση- εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους, στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται
σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι
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αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων
και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 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,
(ζ) εάν 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, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του εδαφίου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης βεβαίωσης του σχετικού
γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα εδάφια
2.2.3.1 και 2.2.3.3, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει
καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό
αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο,
μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού, κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών
αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται
σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του
παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
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διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια επιλογής
2.2.4. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

2.2.5. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Δεν τίθενται συγκεκριμένες απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας.

2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/και εθνικά
πρότυπα και κανονισμούς (ISO, ΕΝ, ΕΛΟΤ κλπ.) και να διαθέτουν τα κατά περίπτωση (ανά τμήμα)
πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, που αναφέρονται στο
Παράρτημα Ι της παρούσης διακήρυξης.

2.2.7. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/και εθνικά
πρότυπα και κανονισμούς (ISO, ΕΝ, ΕΛΟΤ κλπ.) και να διαθέτουν τα κατά περίπτωση (ανά τμήμα)
πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, που αναφέρονται στο
Παράρτημα Ι της παρούσης διακήρυξης.
Το Νοσοκομείο αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους
από ισοδύναμους οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά
άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος
οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών
προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός
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φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

2.2.8. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων - Υπεργολαβία
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα
στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου
εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.
2.2.8.2. Υπεργολαβία
Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που
o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής
αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.

2.2.9. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ,
κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του εδαφίου 2.2.9.2 και
κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση.
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Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα
οριζόμενα στα εδάφια 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3
της παρούσας.
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα
με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες
οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.

2.2.9.1. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει
του τυποποιημένου εντύπου του παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του παραρτήματος 1.
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο
ΕΕΕΣ.
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά
από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της
παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας
του.
Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η
συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού
(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν.
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3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ του εδαφίου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που
προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ.
α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην
περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω
υποχρεώσεις του.

2.2.9.2.

Αποδεικτικά μέσα

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατά την παράγραφο 2.2.3 και της πλήρωσης
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών
γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να
υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη
δήλωση συναίνεσης.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με το εδάφιο 2.4.2.5 και
την παράγραφο 3.2 της παρούσας.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.
Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στα εδάφια 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ του εδαφίου 2.2.3.4, τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα εδάφια 2.2.3.1 και 2.2.3.2
περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ του εδαφίου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
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α) για το εδάφιο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ως άνω
εδάφιο 2.2.3.1.
β) για το εδάφιο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους
ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται
σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Ιδίως οι
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων του εδαφίου 2.2.3.2 περίπτωση (α)
αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης του
εδαφίου 2.2.3.2 περίπτωση (α), πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.
iii) Για το εδάφιο 2.2.3.2 περίπτωση (α), πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει
εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
γ) Για το εδάφιο 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.
ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για
το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το
Γ.Ε.Μ.Η.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις του εδαφίου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για το εδάφιο 2.2.3.7 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε
βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παρ. 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας), προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
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συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης της παρ. 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται, ανά τμήμα, στο
Παράρτημα Ι της διακήρυξης.
Β.4. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αντίστοιχα εν
ισχύει πιστοποιητικά, εκδοθέντα από αρμόδιους κοινοποιημένους οργανισμούς.
Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν
αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές
της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα,
σε περίπτωση Α.Ε. κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφασηπρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου, με την οποία
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα και -εφόσον δεν προβλέπονται- υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 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.
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Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικά
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών,
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα,
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους
συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και
τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του
διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και
να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της
σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο
τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη
διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η
σύμβαση.
Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.
Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των
εργασιών.
Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:


οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,



οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.
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2.3. Κριτήρια ανάθεσης
2.3.1. Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής

2.4. Κατάρτιση - Περιεχόμενο προσφορών
2.4.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα Ι της διακήρυξης.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή, μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

2.4.2. Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το
οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται
στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής
απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους, για κάθε είδος της παρούσας, τα
ακόλουθα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά», στον
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική
προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων
δικαιολογητικών.
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Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, με τα δεδομένα και συνημμένα
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής
λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF,
τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον οικονομικό φορέα στους αντίστοιχους
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.
Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α η τ ε χ ν ι κ ή π ρο σ φο ρ ά, ο ι π ί ν α κε ς συ μ μ ό ρ φ ωσ η ς (π αρ ά ρ τ ημ α Ι Ι ) π ρο ς τ ι ς
τ ε χ ν ι κ έ ς π ρο δ ι α γ ρ α φέ ς τ ο υ π α ρ α ρτ ή μ ατ ο ς Ι , η ο ι κο ν ο μ ι κ ή προ σ φο ρ ά , η ο πο ί α θ α
π ρ έ π ε ι ν α συ ν τ α χ θ ε ί σ ύ μ φω ν α μ ε τ ο π α ρ άρ τ η μ α V κ α ι τ υ χό ν πρ ό σθ ε τ α στ ο ι χ ε ί α τ ων
τ ε χ ν ι κ ώ ν π ρο σφ ο ρώ ν , ό π ως τ ε χ ν ι κ ές π ε ρ ι γρ α φ ές , τ ε χν ι κ ά φ υ λ λ ά δ ι α κλ π
ε π ι σ υ ν ά πτ ο ντ α ι ω ς συ ν η μ μ έ ν α κ α ι η λ ε κτ ρο ν ι κ ά υ πο γ ε γρ α μ μ έ να ψ η φ ι α κ ά α ρ χ ε ί α σ το
σ ύ σ τ ημ α .
Οι μπροσούρες (prospectus) δεν υπογράφονται ψηφιακά.
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι οικονομικοί φορείς
τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του υποσυστήματος, ως εξής:
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille,
β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα,
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,
ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.
Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά,
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται
ο αποστολέας και ως παραλήπτης η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι:
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α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 (πχ συμβολαιογραφικές
ένορκες βεβαιώσεις και λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα),
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην
ως άνω συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ
Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης
απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.
Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β
του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το
άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται,
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η επιτροπή διαγωνισμού, το αργότερο πριν την
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της επιτροπής διαγωνισμού.

2.4.3. Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής- Τεχνική προσφορά»
2.4.3.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού μόνο τα ακόλουθα: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση
συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παρ. 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της
παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας διακήρυξης ως παράρτημα αυτής (Παράρτημα ΙΙΙ).
Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint,
προσβάσιμου μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι οικονομικοί φορείς δύνανται για
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML, που αποτελεί
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.
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Το συμπληρωμένο από τον οικονομικό φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ του εδαφίου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά
υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.
Τονίζεται ότι τα αποδεικτικά μέσα για την τεκμηρίωση των κριτηρίων επιλογής των παραγράφων 2.2.4
έως και 2.2.7 δεν είναι υποχρεωτικό να συμπεριληφθούν στον φάκελο των δικαιολογητικών
συμμετοχής, εφόσον οι οικονομικοί φορείς έχουν συμπληρώσει με σαφήνεια τα αντίστοιχα πεδία στο
Ε.Ε.Ε.Σ.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2. Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει για το προσφερόμενο είδος, όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του
αντίστοιχου είδους στο παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα του προσφερόμενου είδους, με βάση
το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω παράρτημα.
Επιπλέον θα πρέπει να συμπληρωθεί ο πίνακας του φύλλου συμμόρφωσης (παράρτημα ΙΙ) προς τις
τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Ι. Στους συγκεκριμένους πίνακες:
→ Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ», έχουν αντιγραφεί αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι,
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις, τηρώντας την ίδια αρίθμηση
του παραρτήματος «Ι» της διακήρυξης.
→ Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου αναδόχου που
έχει τη μορφή ΝΑΙ ή ΟΧΙ, ανάλογα αν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα
αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή
κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια επιτροπή έχει
την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.
→ Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς
ή/και σε αριθμημένα τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών ή σε αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των
υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές σε μεθοδολογία
εγκατάστασης, υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου αναδόχου τεκμηριώνουν την
απάντηση στον πίνακα συμμόρφωσης.
Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά
το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. τεχνικό φυλλάδιο 3, σελ. 4 παράγραφος 4 κλπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό
φυλλάδιο ή στο κείμενο παραπομπής θα υπογραμμίζεται το σημείο που τεκμηριώνει την απάντηση,
καθώς και η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη
προδιαγραφή (π.χ. προδ. 2.6).
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:
α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς
και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
β) την χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία
παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
Επιπλέον οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι προσφέρουν είδη, για τη λειτουργία των οποίων απαιτείται
αναλώσιμο υλικό, οφείλουν –επί ποινή απόρριψης της προσφοράς- να επισυνάψουν στην τεχνική τους
προσφορά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία:
Α) Θα εγγυώνται την δυνατότητα διάθεσης όλων των απαιτούμενων αναλωσίμων για δέκα (10)
τουλάχιστον έτη από την παραλαβή του μηχανήματος σε πλήρη λειτουργία.
Β) Θα δηλώνουν την προσκόμιση, μαζί με το μηχάνημα, της ποσότητας αναλωσίμων (start-up kit), που
απαιτείται για τη δοκιμαστική λειτουργία και παραλαβή του.
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2.4.4. Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης,
δίδεται σε ΕΥΡΩ, συμπληρώνεται στον πίνακα του παραρτήματος V της παρούσας, είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένη και αφορά στο είδος ή τα είδη του διαγωνισμού για τα οποία υποβάλλεται, όπως
περιγράφεται στην παρ. 1.3.2 της παρούσας.
Αν και κάθε δαπάνη για τη συντήρηση – τεχνική κάλυψη των ειδών της πράξης, μετά την παρέλευση του
χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας (εγγύηση καλής λειτουργίας), δεν είναι επιλέξιμη ούτε
χρηματοδοτείται με την παρούσα, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν στον πίνακα της
οικονομικής προσφοράς και τη στήλη του πίνακα του παραρτήματος V με την προσφερόμενη ετήσια
αμοιβή συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης – παροχής αναβαθμίσεων, για καθένα από τα προσφερόμενα
είδη της παρούσας χωριστά. Η ετήσια αυτή αμοιβή είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο και θα ισχύει για
όσα έτη, μετά τη λήξη του χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας, απαιτούνται για την συμπλήρωση δέκα
(10) ετών από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού, μη επιδεχόμενη άλλης αναπροσαρμογής πλην της
τυχόν ετήσιας τιμαριθμικής, με βάση τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή της ΤτΕ. Επιπλέον η αμοιβή
συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης – παροχής αναβαθμίσεων για τα προσφερόμενα είδη και το σύνολο
του χρόνου, έως την συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την οριστική παραλαβή τους
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της επιλογής ή όχι της ανάθεσης της συντήρησης με ετήσιο
συμβόλαιο, το οποίο θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του αναδόχου, ενώ η χρηματοδότησή του θα γίνει
αποκλειστικά από ιδίους πόρους της αναθέτουσας αρχής.
Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση της πράξης
ολοκληρωμένης, στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης..
Οι επί των εκάστοτε πληρωμών κρατήσεις είναι οι εξής:
 Κράτηση 2% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ.
36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007
 Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
 Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων και Προμηθειών, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016), εφόσον και
αφότου εκδοθεί η από τις ίδιες διατάξεις προβλεπόμενη ΚΥΑ.
 Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Σε κάθε πληρωμή παρακρατείται ο κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. φόρος εισοδήματος
επί του καθαρού ποσού.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίδεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η προσφερόμενη συνολική τιμή για κάποιο από τα είδη
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της παρούσας υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης για το είδος αυτό, όπως καθορίζεται από την
αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διακήρυξη.
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που
περιγράφονται στην παρ. 5.1 της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5. Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι της αποσφράγισης των προσφορών.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2 της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

2.4.6. Λόγοι απόρριψης προσφορών
Η αναθέτουσα αρχή, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών), 2.4.5 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται
συμπλήρωσης ή διόρθωσης ή αποσαφήνισης ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωσης ή διόρθωσης, αλλά δεν
έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, κατά την
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή τους σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2 της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.2 της παρούσας και το άρθρο 102 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του
ν.4782/2021,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους του εδαφίου παραγράφου περ. γ της παρούσας (περ. γ΄ της
παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
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στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή
που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με
τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,
θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,
ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης για το
προσφερόμενο είδος,
ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του
ν.4412/2016,
ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,
ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας
αρχής (επιτροπή διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και
του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 10-01-2022 και ώρα 10.00.
Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι κατ’ αρχήν προσβάσιμα μόνο στα
μέλη της επιτροπής διαγωνισμού και την αναθέτουσα αρχή.

3.1.2. Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.
Ειδικότερα :
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου
της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
3.4 της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των
προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό
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των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών1.
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά,
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη
του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά
εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε
κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

3.2. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή, για κάθε είδος χωριστά, αποστέλλει σχετική
ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του συστήματος στον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του είδους («προσωρινό ανάδοχο»), και τον
καλεί να υποβάλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών
που περιγράφονται στο εδάφιο 2.2.9.2 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7 αυτής.
Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του διαγωνισμού και
ως παραλήπτης η επιτροπή διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις διατάξεις του ως άνω εδαφίου 2.4.2.5.

1
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν.
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.
Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της
παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της
διαφάνειας.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου για κάποιο από τα είδη της παρούσας, καταπίπτει
υπέρ του Νοσοκομείου η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά
αποδεικτικά στοιχεία , ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις παρ. 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι α) δεν βρίσκεται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
επιτροπή του διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα ανωτέρω (εδάφιο 3.1.2.1) και τη διαβίβαση του φακέλου στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου για τη
λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε για
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.

3.3. Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης
3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των
πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).
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Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα
άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης
οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που
υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής2. Κατά της απόφασης κατακύρωσης
χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.
3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις
σωρευτικά:
α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί
οριστικά,
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης,
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
και
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται,
και
δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν.
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται
από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές,
η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο.
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο,
μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του αντίστοιχου ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να
προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της
πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει
υπέρ του Νοσοκομείου η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία
για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην
περίπτωση αυτή, το Νοσοκομείο μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα
εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας
2
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βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198
ΑΚ.

3.4. Προδικαστικές προσφυγές - Προσωρινή δικαστική προστασία
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ.
39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης.
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Ι του π.δ. 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»
στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή», σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 .
Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της
προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την
επιφύλαξη χορήγησης από το κλιμάκιο προσωρινής προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν.
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
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Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»:
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ.39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης,
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την έκθεση
απόψεών της επί της προσφυγής. Στην έκθεση απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική
ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή
πράξης.
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την έκθεση απόψεων, τις παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη
ημέρα από την κατάθεσή τους.
δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ.
18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του
αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση
σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω
ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή,
αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.
Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.
Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.
Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης
δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.
Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή
Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η
παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της
ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των
διαδίκων.
Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την
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προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών
από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί
διαφορετικά.3 Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και
η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.
Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης,
το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται
να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

3.5. Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.
Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β)
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η
κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από
οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος.

3

Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
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4.
4.1.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας)

4.1.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 της παρούσας στοιχεία και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης, κατά τα λοιπά όπως στα υποδείγματα που παρατίθενται στο παράρτημα IV της
παρούσας διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο
παράδοσης των ειδών της σύμβασης, για διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός,
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την
αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα είδη της
σύμβασης είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση καλής
εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας
των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή της απαιτείται προηγούμενη
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από
την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

4.1.2. Εγγύηση καλής λειτουργίας
Ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης, να προσκομίσει, σύμφωνα
με την παράγραφο 2 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας των ειδών
της σύμβασης, η οποία καλύπτει την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που
προκαλούνται από δυσλειτουργία των ειδών κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας. Η
εγγυητική επιστολή θα είναι ισχύος τουλάχιστον 2 ετών και ύψους 3% επί της συμβατικής δαπάνης της
σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.
Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης
καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.5 της παρούσας.
Με την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης.
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4.2. Συμβατικό πλαίσιο - Εφαρμοστέα νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2. Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001,
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του
υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της
παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.
4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών,
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και
υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

4.4. Υπεργολαβίες
4.4.1. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστοί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
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προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα του εδαφίου 2.2.9.2 της
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους
της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο,
κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε
υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας
περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της
προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.

4.6. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Το Νοσοκομείο μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στο εδάφιο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα
αδικήματα που αναφέρονται στο εδάφιο 2.2.3.1 της παρούσας,
ε) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση
ακεραιότητας της παρ. 4.3.3 της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα
σχέδιο σύμβασης.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1. Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας
των ειδών μετά την οριστική παραλαβή τους, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.3.3 της παρούσας.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή. Η προσκόμιση πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
είναι απαραίτητη για κάθε πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
 Κράτηση 2% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ.
36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007
 Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
 Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων και Προμηθειών, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016), εφόσον και
αφότου εκδοθεί η από τις ίδιες διατάξεις προβλεπόμενη ΚΥΑ.
 Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
5.1.3. Σε κάθε πληρωμή παρακρατείται ο κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. φόρος
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

5.2. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου:
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές του Νοσοκομείου, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,
γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή
δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου
203 του ν. 4412/2016i και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να
προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο
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ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.Σ.
του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση,
β) επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες
συμβάσεις.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας του τμήματος που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για την ολοκλήρωση της πράξης, με
απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται
υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο
δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

5.3. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1 (Παρακολούθηση της σύμβασης
– Τρόπος παράδοσης ειδών και υπηρεσιών), 6.4 (Απόρριψη παραδοτέων - Αντικατάσταση), καθώς και κατ’
εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής
αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11
του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της,
άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης
οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν
ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η
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απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4. Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, αν
ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή
τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1. Χρόνος παράδοσης ειδών
6.1.1. Η μέγιστη συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της.
Για την κατά το ελάχιστο δυνατό διατάραξη της λειτουργίας του Ακτινολογικού Εργαστηρίου και της Α΄
Ορθοπαιδικής Κλινικής του Α.Π.Θ., για τις οποίες προορίζονται τα είδη της παρούσας και την βέλτιστη
εξυπηρέτηση των ασθενών καθορίζονται τα εξής:
→ Οι διαγωνιζόμενοι θα δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά τον δεσμευτικό μέγιστο χρόνο
παράδοσης κάθε προσφερόμενου είδους στους χώρους του Νοσοκομείου, από την υπογραφή της
σύμβασης, ο οποίος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.
→ Ακόμη θα πρέπει να δηλώσουν τον μέγιστο χρόνο μετά την παράδοση, που απαιτείται για την έναρξη
της λειτουργίας κάθε είδους. Ο χρόνος αυτός δεν θα πρέπει ομοίως να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του
άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση
αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο
ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη
λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό
συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος
παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου,
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης.
Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του
οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης
παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης
παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το είδος, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί το Νοσοκομείο και την επιτροπή παραλαβής, για την
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.

6.2. Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. Η οριστική παραλαβή κάθε είδους της σύμβασης θα διενεργείται από επιτροπή που συγκροτείται
σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα, με τα οριζόμενα στο άρθρο 208
του ως άνω νόμου και το παράρτημα VI της παρούσας. Κατά την διαδικασία παραλαβής των ειδών
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και -εφόσον το επιθυμεί-μπορεί να παραστεί και ο
ανάδοχος. Ο έλεγχος της ποσότητας, της ποιότητας και της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού θα γίνεται
σύμφωνα με τα άρθρα 208 & 209 του Ν.4412/2016, τα προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος «Ι».
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6.2.2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στη σύμβαση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις
σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα είδη, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή
απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την
απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων ειδών, σύμφωνα με τις παραγράφους 6.3.3 και
6.3.4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις τυχόν τμηματικές παραλαβές.
Το κόστος της διενέργειας των τυχόν ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
6.2.3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα είδη δεν
ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής, όπου αναφέρονται οι παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή παραδοτέων ειδών και –συνεπώς- αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές
ανάγκες.
6.2.4. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή
παραδοτέων ειδών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου, απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα είδη, με την
επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220 του ν. 4412/2016.
6.2.5. Αν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που
παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη
του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
6.2.6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την τυχόν πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που
συγκροτείται με απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος
και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.

6.4. Απόρριψη συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με
απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 50% του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
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εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
6.4.3. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5. Εγγυημένη λειτουργία των μηχανημάτων
6.5.1. Όλα τα είδη της παρούσας θα προσφερθούν με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2)
ετών, στην οποία θα περιλαμβάνονται και οι τυχόν άδειες χρήσης του λογισμικού και των εφαρμογών.
Στην εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνονται υλικά ή/και εργασίες που θα χρειαστούν για κάθε
περίπτωση επισκευής ή αντικατάστασης μέρους του εξοπλισμού, καθώς επίσης και οι εργασίες και τα
υλικά των ελέγχων καλής λειτουργίας/προληπτικών συντηρήσεων και βελτιστοποίησης της απόδοσης, που
θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον κατ’ έτος, κατά το διάστημα που ισχύει η εγγύηση, ώστε ο εξοπλισμός
να ευρίσκεται πάντα σε πλήρη λειτουργική ετοιμότητα, σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Περιλαμβάνονται όλα τα ανταλλακτικά, ενώ δεν περιλαμβάνονται τα κάθε φύσης αναλώσιμα υλικά καθώς
και τυχόν βλάβες που θα προκύψουν από κακή χρήση ή την χρήση ακατάλληλου, μη εγκεκριμένου από τον
κατασκευαστή, αναλώσιμου υλικού. Ομοίως περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες παρεμβάσεις σε
σφάλματα και δυσλειτουργίες του λογισμικού, καθώς και όλες οι υποχρεωτικές αναβαθμίσεις (mandatory
upgrades), που θα εκδοθούν κατά τη διάρκεια της εγγύησης. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνεται και οι
τυχόν πρόσθετες παραμετροποιήσεις, εφόσον απαιτούνται.
6.5.2. Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος θα ανακοινώσει τους αριθμούς κλήσης των
τηλεφώνων των τεχνικών του, τους οποίους θα μπορούν να χρησιμοποιούν εξουσιοδοτημένα στελέχη του
Νοσοκομείου για την αναγγελία βλαβών ή/και την επίλυση τυχόν δυσλειτουργιών, όπως και αντίστοιχες
διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον κάποια βλάβη/δυσλειτουργία δεν
καταστεί δυνατό να αποκατασταθεί με από απόσταση επέμβαση, καθοδηγούμενη ή μη, ο χρόνος άφιξης
του τεχνικού του αναδόχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες από την αναγγελία, εφόσον
αυτή δοθεί έως ώρας 14.00 εργάσιμης ημέρας, άλλως την 08.30 της επόμενης εργάσιμης ημέρας.
6.5.3. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν δεσμευτικά στην τεχνική τους προσφορά, τον μέγιστο
αποδεκτό χρόνο μη λειτουργίας (down-time) κάθε είδους, ο οποίος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το όριο
των δέκα (10) ή το οριζόμενο για το είδος στο παράρτημα Ι της παρούσας όριο εργάσιμων ημερών
ετησίως, κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας. Σε περίπτωση που για κάποιο από τα
είδη της παρούσας διαπιστωθεί υπέρβαση του μέγιστου εγγυημένου ετήσιου χρόνου μη λειτουργίας,
κατά την διάρκεια της εγγύησης, παρατείνεται αυτοδικαίως ο χρόνος εγγύησης και δωρεάν τεχνικής
υποστήριξης του συγκεκριμένου είδους για δέκα (10) ημέρες για κάθε ημέρα (ή κλάσμα αυτής)
υπέρβασης του ως άνω ορίου. Σε περιπτώσεις μη ανταπόκρισης του αναδόχου στις ως άνω υποχρεώσεις
του για την περίοδο της εγγύηση καλής λειτουργίας (πχ λόγω έκπτωσης ή/και πτώχευσης, διάλυσης
εταιρείας κλπ), με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
καταπίπτει η εγγύηση καλής λειτουργίας της παρ. 4.1.2 της παρούσας και το Νοσοκομείο αναζητά τον
πλέον πρόσφορο τρόπο για την τεχνική κάλυψη των αντικειμένων της πράξης, σε βάρος και για
λογαριασμό του αναδόχου.
6.5.4. Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η
αρμόδια επιτροπή παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας,
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στην παράγραφο 4.1.2 της
παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ και ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘’Ι’’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το σύστημα να είναι πλήρες, τελευταίας τεχνολογίας και να περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα που
απαιτούνται για τη διενέργεια πλήρους πράξης. Να προσφέρεται σε ενιαία τιμή προσφοράς ο ζητούμενος
υπερηχοτομογράφος με την ακόλουθη σύνθεση:
1. Βασική μονάδα υπερήχου η οποία να είναι σύμφωνη με τις παρακάτω ζητούμενες προδιαγραφές.
2. Ηχοβόλος κεφαλή linear array, ευρέως φάσματος συχνοτήτων τουλάχιστον 4-13MHz, με πάτημα
περίπου 4cm, κατάλληλη για εξετάσεις μικρών οργάνων, αγγείων, φλεβών, νεύρων κ.λπ.
3. Ειδική τροχήλατη βάση του ιδίου κατασκευαστικού οίκου.
Τα τεχνικά κλπ. χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν απαραίτητα στην τεχνική περιγραφή και στο φύλλο
συμμόρφωσης προς τις παρούσες προδιαγραφές, με τήρηση της ίδιας αρίθμησης, όπου θα
τεκμηριώνονται οι απαντήσεις του διαγωνιζόμενου με σαφείς παραπομπές στα επίσημα τεχνικά
φυλλάδια, εγχειρίδια λειτουργίας, βεβαιώσεις ή τεχνικές περιγραφές του κατασκευαστή.

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

Να είναι φορητός, μικρού βάρους (μικρότερου ή ίσου από επτά κιλά ≤ 7 Κg, συμπεριλαμβανομένου
ενσωματωμένης μπαταρίας), με δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας επί ≥ 80', αλλά και με τάση
δικτύου 220V/50Hz.
Να λειτουργεί με τεχνικές απεικόνισης: B-mode, M-mode, παλμικού Doppler (PW), έγχρωμου Doppler
(CFM), Power Doppler, και αρμονική απεικόνιση ιστών (Harmonic imaging).
Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης συνδυασμού εικόνας B-mode, παλμικού Doppler, και
έγχρωμου Doppler (real time triplex), ώστε να επιτυγχάνεται εύκολη διόρθωση της τοποθέτησης της
κεφαλής από τον ιατρό κατά τη διάρκεια της εξέτασης, κυρίως αγγείων που επηρεάζονται από την
κίνηση του ασθενούς.
Να λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικής σάρωσης ηχοβόλες κεφαλές, Phased Array Sector,
Convex, Linear σε ονομαστικές συχνότητες τουλάχιστον από 4.0MHz μέχρι 16.0MHz.
Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης σε όλες τις ζητούμενες τεχνικές απεικόνισης ως 33 cm
τουλάχιστον, σε αναλογία με τις εκάστοτε ηχοβόλες κεφαλές και τις αντίστοιχες συχνότητες
λειτουργίας.
Να διαθέτει μεγάλη ψηφιακή μεγέθυνση σε πραγματικό χρόνο (Real time) οποιουδήποτε τμήματος
της οθόνης, με δυνατότητα μετακίνησης της περιοχής ενδιαφέροντος.
Να διαθέτει ψηφιακό διαμορφωτή δέσμης με 150.000 κανάλια και μεγάλης λεπτομέρειας τεχνική (Bmode), με δυνατότητα απεικόνισης σε υψηλό δυναμικό εύρος (Dynamic range) ≥ 210 db, για εύκολη
ανίχνευση ιδιαίτερα μικρών και δυσδιάκριτων αλλοιώσεων στον παρεγχυματικό ιστό όπως
ισοηχογενών όζων, ιστών με την ίδια υφή κ.λπ. Η δυνατότητα υψηλού δυναμικού εύρους θα
εκτιμηθεί θετικά.
Να διαθέτει τεχνική ηλεκτρονικής στρέψης της ακουστικής δέσμης και στόχευση από διαφορετικές
οπτικές γωνίες σε όλους τους τρόπους απεικόνισης ώστε να παρέχει βέλτιστη υπερηχογραφική
απεικόνιση.
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9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.

24.

Να διαθέτει τεχνολογία δυναμικής ενίσχυσης της αντίθεσης των ιστών βασισμένη στην επεξεργασία
της εικόνας σε πραγματικό χρόνο σε επίπεδο pixel για τη μείωση του θορύβου βελτιώνοντας την
ευκρίνεια.
Να έχει ανανέωση της εικόνας, με δυνατότητα τουλάχιστον 1000 εικόνες/δευτερόλεπτο.
Να διαθέτει ψηφιακά Wall Filters μεγάλου εύρους συχνοτήτων για αποκοπή των χρωματικών
παρασίτων που οφείλονται στην κίνηση των ιστών (π.χ. αναπνοή ασθενούς, ταχυπαλμίες, κ.λπ.) και
ευκρινή απεικόνιση των αιματικών ροών κοντά στα τοιχώματα του αγγείου.
Να διαθέτει ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη σειράς ασπρόμαυρων και έγχρωμων εικόνων
καθώς και μνήμη κυματομορφών M-mode και Doppler.
Να έχει δυνατότητα συστήματος εμφάνισης και των πλέον χαμηλών ροών ανεξαρτήτου γωνίας
προπτώσεως (Power Doppler).
Να διαθέτει σύγχρονα εκτεταμένα πακέτα μετρήσεων και υπολογισμών (advanced packages) για όλα
τα είδη απεικονίσεων και κλινικές εφαρμογές. Επιπλέον πακέτα μετρήσεων θα αξιολογηθούν θετικά.
Να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη υψηλής διακριτικής ικανότητας διαγωνίου 15’’.
Να διαθέτει ενσωματωμένο λογισμικό σύστημα ψηφιακής αποθήκευσης και αρχειοθέτησης μεγάλου
αριθμού ασπρόμαυρων και έγχρωμων κλινικών εικόνων ασθενούς και εικόνων για τήρηση αρχείου
εξετάσεων.
Η αποθήκευση των ασπρόμαυρων και έγχρωμων εικόνων να γίνεται απαραίτητα μέσω
ενσωματωμένου στη βασική μονάδα σκληρού δίσκου (hard disk). Επιπλέον, να διαθέτει έξοδο τύπου
USB για επικοινωνία με εξωτερικά μέσα αποθήκευσης ή/και συσκευές.
Να διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα ΗΚΓ και να περιγραφεί αναλυτικά.
Να δύναται να διαθέτει 3 ενσωματωμένες ενεργές θύρες, για ταυτόχρονη σύνδεση ηλεκτρονικών
ηχοβόλων κεφαλών απεικόνισης (B-mode/PW-CW/CFM) με δυνατότητα επιλογής τους από το
χειριστήριο μέσω προέκτασης.
Για την πλήρη και άριστη εκτέλεση όλων των εξετάσεων να προσφερθούν προς επιλογή εφόσον
διατίθενται οι ηχοβόλες κεφαλές όπως διεγχειρητικές σχήματος Τ ή hockey, διαοισοφάγειος, biplane,
pencil και ογκομετρικές κεφαλές που να καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες εφαρμογές, πέραν αυτών
που ζητούνται στη βασική σύνθεση.
Να διαθέτει ειδική τεχνολογία κατάλληλη για την απεικόνιση της βελόνης για περιπτώσεις
κατευθυνόμενης βιοψίας. Να περιγραφεί αναλυτικά.
Να δέχεται ηχοβόλες κεφαλές τύπου 4D (real time τρισδιάστατη απεικόνιση) με τουλάχιστον 30vps
(ρυθμό ανανέωσης της ογκομετρικής εικόνας το δευτερόλεπτο).
Να δύναται σε μελλοντική αναβάθμιση να λειτουργεί με τις προς επιλογή τεχνικές απεικόνισης όπως:
stress echo, ποσοτικοποίηση ιστικού doppler, πανοραμική απεικόνιση (panoramic imaging), real time
4D, σκιαγραφικών μέσων χαμηλού μηχανικού δείκτη (contrast imaging low MI) και ελαστογραφία.
Να προσφερθεί προς επιλογή δυνατότητα επικοινωνίας μέσω πρωτόκολλου DICOM 3.0.

Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.
2.
3.
4.

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.
Να υπάρχει εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια.
Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να διαθέτει πιστοποιητικό σήμανσης CE.
Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
A.

ΓΕΝΙΚΑ

1.

Το υπό προμήθεια αναισθησιολογικό συγκρότημα θα πρέπει να είναι αμεταχείριστο, σύγχρονης
τεχνολογίας (της τελευταίας 5 ετίας), κατάλληλο για χρήση σε ασθενείς όλων των ηλικιών (ενήλικες,
παιδιά, νεογνά), χωρίς καμία αλλαγή των υδατοπαγίδων του και των γραμμών δειγματοληψίας, για
ευκολία χρήσης και οικονομικό όφελος του νοσοκομείου.

2.

Να φέρεται σε τροχήλατη βάση με σύστημα πέδησης του ίδιου κατασκευαστικού οίκου και να διαθέτει
αποθηκευτικό χώρο, επιφάνεια γραφής με φωτισμό ρυθμιζόμενης έντασης, επιφάνεια για την
τοποθέτηση μόνιτορ ή άλλων συσκευών και ρευματολήπτες για την τροφοδοσία περιφερικών
συσκευών.

3.

3.1 Να αποτελείται από τα ακόλουθα:
α. Κυρίως μηχάνημα αναισθησίας
β. Αναπνευστήρα και μόνιτορ αναπνευστήρα (αναπνευστικών παραμέτρων)
γ. Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων
δ. Κλινικό πληροφοριακό σύστημα ιατρικών δεδομένων ασθενούς.
3.2 Για όλα τα ανωτέρω να υπάρχει τεκμηριωμένη συμβατότητα μεταξύ των επιμέρους τμημάτων του
συγκροτήματος και το συγκρότημα να προσφέρεται έτοιμο προς ενσωμάτωση σε δίκτυο επικοινωνίας
Ethernet.

4.

Το λογισμικό όλου του προσφερόμενου παραπάνω εξοπλισμού να είναι στην Ελληνική γλώσσα.
5.1 Να έχει τη δυνατότητα δημιουργίας και αποστολής, σε εξωτερικά αποθηκευτικά μέσα ή Η/Υ του
αρχείου δεδομένων του ασθενούς.
5.2 Να έχει τη δυνατότητα για τη δημιουργία ηλεκτρονικού διαγράμματος αναισθησίας.
5.3 Να υποστηρίζει τη σύνδεση με μεγάλο πλήθος αντλιών έγχυσης φαρμάκων, μόνιτορ, μηχανήματα
αιμοκάθαρσης και αναπνευστήρων, τουλάχιστον εκατό (100) ιατρικές συσκευές.
5.4 Να προσφερθεί με διασύνδεση με το αναισθησιολογικό συγκρότημα (μόνιτορ ζωτικών
παραμέτρων & αναισθησιολογικό μηχάνημα).
5.5 Να παραδοθεί επίσης και Η/Υ ιατρικού τύπου με:


5.










Έγχρωμη οθόνη, μεγέθους τουλάχιστον 21 ιντσών, υψηλής ανάλυσης και με μεγάλη γωνία
θέασης.
Τουλάχιστον δύο (2) θύρες RS-232 και δύο (2) USB.
Θύρα δικτύου.
Σύγχρονο επεξεργαστή δύο πυρήνων και άνω (inteli5 ή αντίστοιχο), μνήμη RAM τουλάχιστον 8
GB και αποθηκευτικό χώρο τύπου SSD με χωρητικότητα τουλάχιστον 100 GB.
Να διαθέτει βραχίονα ανάρτησης επί του αναισθησιολογικού μηχανήματος που να
περιστρέφεται αλλά και να ρυθμίζεται καθ’ ύψος από τη χειρολαβή στο εμπρός μέρος.
Να φέρει βάση τοποθέτησης πληκτρολογίου καθώς και κανάλι για τη διαχείριση καλωδίων.
Ο βραχίονας να αναρτάται στο κυρίως σώμα του αναισθησιολογικού μηχανήματος
προκειμένου να αποτελεί ενιαία μονάδα.
Πληκτρολόγιο και ποντίκι, με υψηλή προστασία σε εισχώρηση υγρών (IP64 ή μεγαλύτερο) και
δυνατότητα καθαρισμού/πλυσίματος/απολύμανσης.
Λειτουργικό σύστημα Windows της πιο πρόσφατης έκδοσης (Windows 10 κατ’ ελάχιστο)

5.6 Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του δικτύου η δυνατότητα χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος να
μη σταματά στους παρακλίνιους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η εισαγωγή των ιατρικών δεδομένων
των ασθενών στο ηλεκτρονικό σύστημα να συνεχίζεται παρακλινίως, χωρίς το προσωπικό να
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αναγκάζεται να τα καταγράφει χειρόγραφα σε χαρτί.
5.7 Να διαθέτει δυνατότητα για μελλοντική επέκταση και σε άλλα τμήματα όπως στη Μονάδα
Αυξημένης Φροντίδας, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας κτλ. Σε κάθε περίπτωση να διαθέτει κοινή βάση
δεδομένων.
5.8 Να αναφερθούν αναλυτικά τα στοιχεία διασφάλισης συνθηκών εγκατάστασης του προσφερόμενου
εξοπλισμού.
Β.

ΚΥΡΙΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

1.

Να φέρει σωλήνες με μη ανταλλάξιμες συνδέσεις για τροφοδοσία από κεντρική παροχή αερίων Ο2,
Ν2Ο και πεπιεσμένου αέρα συμβατούς με το σύστημα παροχής αερίων του Νοσοκομείου. Επίσης, να
φέρει εφεδρικό σύστημα τροφοδοσίας Ο2 και Ν2Ο με κωδικοποίηση Pin Index με τις αντίστοιχες
φιάλες. Σε περίπτωση που ο αναπνευστήρας του αναισθησιολογικού λειτουργεί με οδηγό αέριο, να
παραδοθεί με φιάλες άνω των επτά (7) λίτρων για την εξασφάλιση μεγάλου χρόνου λειτουργίας.

2.

Να διαθέτει ψηφιακά μανόμετρα και ψηφιακές ενδείξεις στην οθόνη του μηχανήματος, ή αναλογικά
μανόμετρα, για την πληροφόρηση του χειριστή αναφορικά με τη σωστή τροφοδοσία του μηχανήματος
από την κεντρική παροχή αερίων και των φιαλών.

3.

3.1 Να διαθέτει ηλεκτρονικό μίκτη χορήγησης και ρύθμισης φρέσκων αερίων από τουλάχιστον 0,3
lt/min έως 15 lt/min τουλάχιστον, ικανό για την κάλυψη των απαιτήσεων της Low και Minimal Flow
αναισθησίας.
3.2 Να διαθέτει τη δυνατότητα απευθείας ρύθμισης: α. του ποσοστού Ο2 των φρέσκων αερίων και β.
της συνολικής ροής φρέσκων αερίων.

4.

5.

6.

7.

Να διαθέτει σύστημα εξασφάλισης ελάχιστης συγκέντρωσης Ο2 στα φρέσκα αέρια όχι μικρότερης του
25% όταν επιλέγεται μίγμα φρέσκων αερίων Ο2/Ν2Ο. Στην περίπτωση πτώσης της πίεσης του Ο2 το
μηχάνημα να μεταπίπτει αυτόματα σε λειτουργία με πεπιεσμένο αέρα.
Να διαθέτει αυτόματη ανάλυση των περιπτώσεων συναγερμών, αποκλίσεων ή δυσλειτουργιών και
αυτόματη κατάταξη και απεικόνισή τους, ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους. Να διαθέτει
απαραιτήτως οπτικοακουστικό συναγερμό για:
α) μη σωστή πίεση τροφοδοσίας Ο2
β) κατά λεπτό αερισμό
γ) πίεση αεραγωγών
δ) διαρροή
Να φέρει σύστημα προσαρμογής δύο (2) ενεργών εξατμιστήρων για χορήγηση αναισθητικών αερίων,
με διάταξη ασφαλείας που να αποκλείει την ταυτόχρονη ενεργοποίηση και των δύο εξατμιστήρων. Να
προσφερθεί προς επιλογή ένας εξαερωτήρας SEVOFLURANE.
Να διαθέτει κύκλωμα επανεισπνοής:
α. Με κάνιστρο νατρασβέστου πολλαπλών χρήσεων, μεγάλης χωρητικότητας για πολύωρες
επεμβάσεις. Να παραδοθεί με κάνιστρο πολλαπλών χρήσεων και πέντε (5) προγεμισμένα με
νατράσβεστο κάνιστρα μίας χρήσεως.
β. Θερμαινόμενο κύκλωμα ή σύστημα αντίστοιχης αποδεδειγμένης τεχνολογίας, για την αποφυγή
συμπύκνωσης υδρατμών εντός αυτού κατά τη διάρκεια τόσο της κλασικής, όσο της Low Flow και της
Minimal Flow αναισθησίας.
γ. Με βαλβίδα ασφαλείας πίεσης ασθενή, κατά προτίμηση με δυνατότητα ταχείας εκτόνωσης.

8.

Δυνατότητα χορήγησης 100% οξυγόνου με χειροκίνητο αερισμό μέσω διαβαθμισμένου μηχανικού
ρυθμιστή ροής, σε περίπτωση πτώσης της ηλεκτρικής τροφοδοσίας και εξάντλησης και της μπαταρίας
με δυνατότητα χρήσης πτητικού.

9.

Να διαθέτει παρακαμπτήρια παροχή επείγουσας χορήγησης 100% οξυγόνου (emergency oxygen flush)
με ελάχιστη ροή 25 L/min. Η εν λόγω ροή να μην επηρεάζει τον αυτόματο μηχανικό αερισμό.
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10.

Να ανιχνεύει, να αναγνωρίζει και να μετρά αυτόματα τη συγκέντρωση του χορηγούμενου πτητικού
αναισθητικού. Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης ανίχνευσης δύο πτητικών με απεικόνιση των
συγκεντρώσεών τους.

11.

Να πραγματοποιεί πλήρη αυτόματο έλεγχο των ηλεκτρονικών και μηχανικών συστημάτων του και
έλεγχο διαρροών πριν τεθεί σε κανονική λειτουργία. Να αναφερθεί ο χρόνος πραγματοποίησης του
αυτοελέγχου.

12.

Να διαθέτει επιπρόσθετη, ενσωματωμένη έξοδο οξυγόνου με ροή ρυθμιζόμενη, για οξυγονοθεραπεία
(μάσκες venturi κλπ).

13.

Να διαθέτει σύστημα απαγωγής αερίων (scavenging system) αποτελούμενο από δοχείο συλλογής
αναισθητικών αερίων με ενσωματωμένο δείκτη της απορροφητικής ικανότητας της απαγωγής της
αίθουσας και σωλήνα απαγωγής εύκαμπτο τουλάχιστον 4 μέτρων με κατάλληλο συνδετικό για το
σύστημα απαγωγής του χώρου εγκατάστασης.

14.

Να διαθέτει αναρρόφηση βρόχων (με αέρια μηχανήματος ή VAC).

Γ.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ

1.

1.1 Να είναι απαραίτητα σύγχρονης, προηγμένης τεχνολογίας, ηλεκτρονικά ελεγχόμενος, με
συνεχόμενη εισπνευστική ροή μεγαλύτερη των 160 L/min και να λειτουργεί:
α. ηλεκτρικά υπό τάση 220V/50Hz και πνευματικά με αέρα ή και O2 ή
β. αμιγώς ηλεκτρικά υπό τάση 220V/50Hz.
1.2 Να αναφερθεί η τεχνολογία του αναπνευστήρα.
1.3 Να αναφερθεί το πρωτεύον και το δευτερεύον αέριο καθώς και η μέση κατανάλωση αερίου
οδήγησης (για την πρώτη περίπτωση). Σε κάθε περίπτωση, να διαθέτει ενσωματωμένη
επαναφορτιζόμενη μπαταρία που να προσδίδει αυτονομία τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτών.
1.4 Nα μην επηρεάζεται ο μηχανικός αερισμός σε περίπτωση βλάβης του αισθητήρα ροής, εισπνοής.

2.

2.1 Τα μέρη του συστήματος επανεισπνοής που επιμολύνονται από εκπνεόμενα αέρια να
αποστειρώνονται σε κλίβανο ατμού (συμπεριλαμβανομένου των αισθητήρων ροής). Η
αποσυναρμολόγηση/συναρμολόγηση τους να είναι εύκολη.
2.2 Να επισυναφθούν οι επίσημες οδηγίες αποσυναρμολόγησης/συναρμολόγησης όλων των
αντίστοιχων μερών, του εγχειριδίου χρήσης/απολύμανσης-αποστείρωσης του κατασκευαστή.
3.1 Να εκτελεί τους παρακάτω τρόπους αερισμού:

3.

α. αυτόματο (Spontaneous Breathing) και χειροκίνητο αερισμό (Manual Ventilation)
β. μηχανικό αερισμό ελεγχόμενου όγκου (Volume Control Ventilation VCV)
γ. μηχανικό αερισμό ελεγχόμενης πίεσης (Pressure Control Ventilation PCV)
δ. συγχρονισμένο διαλείποντα υποχρεωτικό αερισμό (Synchronized Intermittent Mandatory
Ventilation SIMV)
ε. αερισμό υποστήριξης πίεσης (Pressure Support) με δυνατότητα ελέγχου του τερματισμού
εισπνοής
στ. αυτόματο αερισμό συνεχούς θετικής πίεσης (CPAP)
ζ. αερισμό συνδυασμού όγκου και πίεσης (VC-Autoflow ή PRVC ή αντίστοιχο).
3.2 Να διαθέτει δυνατότητα εκτέλεσης επιπλέον σύγχρονων τρόπων αερισμού, που να επιτρέπουν τον
αυτόματο (spontaneous) αερισμό και στις δύο φάσεις αναπνοής (εισπνοή-εκπνοή)
3.3 Επιθυμητό σε περίπτωση διακοπής όλων των αερίων παροχής, ο αναπνευστήρας να μπορεί να
εκτελέσει μηχανικό αερισμό.
Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης από το χρήστη για:

4.

α. Συχνότητα αναπνοών έως 100 bpm ή μεγαλύτερη
β. Σχέση Ι : Ε από 1:10 έως 4:1 τουλάχιστον
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γ. Αναπνεόμενο όγκο (VT) από 20 ml ή μικρότερο έως και 1.500 ml τουλάχιστον.
δ. Πίεση PEEP τουλάχιστον έως 30 cm H2O
ε. Χρόνου Plateau (%)
στ. Μέγιστη εισπνευστική πίεση έως 80 cm H2O τουλάχιστον
ζ. Σκανδαλισμό ροής από 0,3 L/min τουλάχιστον
Δ.

ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΑΤΡΩΝ
Το κυρίως μηχάνημα αναισθησίας να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 15" αφής
που να απεικονίζει σε ψηφιακές ενδείξεις ή σε κυματομορφές τις παρακάτω παραμέτρους:

1.

α. συγκέντρωση εισπνεόμενου-εκπνεόμενου O2
β. χορηγούμενους όγκους ( MV, VT) και αναπνευστική συχνότητα
γ. εφαρμοζόμενες πιέσεις (Peak, Plateau, Peep)
δ. συγκέντρωση εισπνεόμενου-εκπνεόμενου Ν2Ο, CO2 και πτητικών αναισθητικών.
ε. ενδοτικότητα (compliance), αντίσταση (resistance) και κλειστούς βρόχους πίεσης/όγκου και
ροής/όγκου
στ. απορρόφηση αναισθητικών αερίων (MAC), διορθωμένη βάσει ηλικίας.

2.

Να διαθέτει ρυθμιζόμενα όρια συναγερμού και να απεικονίζει μηνύματα συναγερμού ταξινομημένα
σε τρεις (3) κατηγορίες προτεραιότητας.

3.

Οι μετρήσεις των πτητικών αναισθητικών, του Ν2Ο και του CO2 να πραγματοποιούνται με αισθητήρα
υπέρυθρης ακτινοβολίας, του δε Ο2 μέσω παραμαγνητικού συστήματος για την αποφυγή αναλωσίμων
αισθητήρων.

4.

Για τη διευκόλυνση της χορήγησης χαμηλών ή και ελάχιστων ροών αναισθησίας, θα πρέπει να
διαθέτει:
α) ειδικό λογισμικό που να προτείνει τα απαιτούμενα (ελάχιστα) παρεχόμενα φρέσκα αέρια (ροή)
λαμβάνοντας υπόψη του τις ανάγκες του ασθενούς αλλά και τις διαρροές στο κύκλωμα. Ή
εναλλακτικά
β) αυτόματο σύστημα ρύθμισης της ροής των φρέσκων αερίων βάσει των αναγκών του ασθενή.
Να αναφερθεί και να περιγράφει αναλυτικά η όποια από τις δύο παραπάνω αποδεκτές λύσεις
προσφέρεται.

5.

Να διαθέτει σχεδιασμό που να παρέχει προστατευτικό αερισμό και λειτουργίες για την αποφυγή
ατελεκτασιών.

Ε.

ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΑΤΡΩΝ

1

1.1 Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων με έγχρωμη οθόνη αφής, μεγέθους τουλάχιστον
15 ιντσών, δυνατότητα απεικόνισης τουλάχιστον οχτώ (8) κυματομορφών και με μπαταρία για
αυτονομία τουλάχιστον 60 λεπτών για την περίπτωση πτώσης της τροφοδοσίας ρεύματος.
1.2 Να έχει τη δυνατότητα απεικόνισης σε οθόνη συμπαρακολούθησης.
Να διαθέτει τυχόν ενισχυτικές βαθμίδες ή εξωτερικές συσκευές, ώστε συνολικά να παρακολουθεί τα
κάτωθι φαινόμενα:

2.

α. Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG),
β. Τρείς (3) αιματηρές πιέσεις (IBP).
γ. Αναίμακτη πίεση (NIBP).
δ. Δύο θερμοκρασίες (Τ).
ε. Παλμική Οξυμετρία (SpO2).
στ. Καρδιακή παροχή (CO).
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Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

3.1 Να απεικονίζει ευδιάκριτα την καρδιακή συχνότητα, ακόμη και στις περιπτώσεις κακής σύνδεσης ή
διακοπής ηλεκτροδίου ΗΚΓ.
3.2 Να δίνει δυνατότητα επιλογής για συνεχή απεικόνιση οποιασδήποτε από τις απαγωγές, καθώς και
να απεικονίζει ταυτόχρονα, έως δύο απαγωγές που επιλέγονται από το χειριστή.
3.3 Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης βηματοδότη.
3.4 Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης αρρυθμιών (τουλάχιστον δέκα) καθώς και ανάλυσης του ST
διαστήματος σε τρεις απαγωγές τουλάχιστον.
3.5 Να έχει τη δυνατότητα απεικόνισης της κυματομορφής της αναπνοής και να υπάρχει ψηφιακή
ένδειξη της συχνότητας των αναπνοών.
Αιματηρές πιέσεις (ΙΒΡ)
4.1. Να μετράει και να απεικονίζει ταυτόχρονα τρείς (3) αιματηρές πιέσεις.
4.2. Να απεικονίζονται οι τιμές της συστολικής, διαστολικής και μέσης πίεσης, καθώς και οι
κυματομορφές των πιέσεων.
Αναίμακτη πίεση (ΝΙΒΡ)
5.1. Να διαθέτει λειτουργία χειροκίνητης και αυτόματης εκκίνησης της μέτρησης σε προκαθορισμένα
χρονικά διαστήματα.
5.2. Να απεικονίζονται οι τιμές συστολικής, διαστολικής και μέσης αρτηριακής πίεσης, με ξεχωριστά
όρια συναγερμού για κάθε μία από αυτές.
Θερμοκρασία (Τ)
6.1. Να έχει την δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας σε δύο διαφορετικά σημεία του σώματος
(Τ1,Τ2), ταυτόχρονα, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν δύο αισθητήρες.
6.2. Στην παραπάνω περίπτωση να υπολογίζει και να αναδεικνύει τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ
των δύο σημείων (ΔΤ).
Παλμική οξυμετρία (SpO2)
7.1 Να μετρά με αναίμακτη μέθοδο τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο μέσω αισθητήρα
δακτύλου (probe) πολλαπλών χρήσεων. Να είναι τεχνολογίας Nellcor ή Masimo.
7.2 Να απεικονίζει ψηφιακά τον κορεσμό % οξυγόνου και να απεικονίζει την πληθυσμογραφική
καμπύλη SpO2.
Καρδιακή παροχή (CO).
Να μετρά και να απεικονίζει τη καρδιακή παροχή με τη μέθοδο της θερμοαραίωσης. Επιπλέον να
μετράει και να απεικονίζει τη μεταβλητότητα του παλμού πίεσης (pulse pressure variation PPV).

9.

Να δύναται να αναβαθμιστεί με για τη μέτρηση του βάθους αναισθησίας με τη μέθοδο του
διφασματικού δείκτη, (BIS).

10.

Να είναι προστατευμένο από παράσιτα διαθερμίας και απινίδωσης. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε
νεογνά, παιδιά και ενήλικες.

11.

Να διαθέτει οπτικοακουστική διάταξη συναγερμού (Alarms) με τρία επίπεδα προτεραιότητας και
ρυθμιζόμενα όρια για όλες τις παραμέτρους.

12

Να διαθέτει μνήμη trend χρονικής διάρκειας έξι (6) ημερών τουλάχιστον, όλων των παραμέτρων σε
γραφήματα και αριθμητικές τιμές. Τα δεδομένα ασθενούς να μπορούν να εξαχθούν μέσω θύρας USB
σε αποθηκευτικό μέσο. Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή τουλάχιστον δύο (2) καναλιών.

13.

Να διαθέτει ειδικό λογισμικό για υπολογισμό δοσολογίας φαρμάκων.
Να προσφερθεί προς επιλογή:

14.
15.

14.1 ενισχυτής ή εξωτερική συσκευή για παρακολούθηση Νευρομυϊκής χάλασης (NMT)
14.2 ενισχυτής ή εξωτερική συσκευή για μέτρηση βάθους αναισθησίας (BIS).
Το σύστημα να συνοδεύεται από:
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15.1 καλώδιο ΗΚΓ 5-πολικό
15.2 καλώδιο ΗΚΓ 3-πολικό
15.3 τέσσερις περιχειρίδες (1 Small, 1 Medium, 1 Large, 1 Extra Large)
15.4 αισθητήρα οξυμετρίας δακτύλου πολλαπλών χρήσεων, τεχνολογίας Nellcor ή Masimo με τις
αντίστοιχες προεκτάσεις
15.5 αισθητήρες θερμοκρασίας (δέρματος και οισοφάγου/ορθού)
και να συνοδεύεται εν γένει από τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εύρυθμη λειτουργία του
συστήματος πλην λοιπών αναλωσίμων.
ΣΤ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ

1

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού για δύο (2) τουλάχιστον
χρόνια, στην οποία θα περιλαμβάνονται όλες οι επισκευές, αντικαταστάσεις ανταλλακτικών και
αναλωσίμων χωρίς καμία επιβάρυνση (εκτός των περιπτώσεων βλαβών για τις οποίες αποδειχθεί
υπαιτιότητα του χρήστη).

2

Βεβαίωση από τον προμηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης με την
ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες αποκατάστασης βλαβών άμεσα και ότι διαθέτει ανταλλακτικά
για 10 τουλάχιστον έτη.

3

Θα πρέπει να πληροί τα διεθνή στάνταρτ ασφαλείας IEC και να διαθέτει CE σύμφωνα με την Οδηγία
93/42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διατίθεται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 & ISO
13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) ή ισοδύναμα που πληρεί
την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.ΗΕ.
ΒΑΣΗ ΤΟΥ π.δ.117/2004 και αυτό να αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που θα πρέπει να
συνοδεύουν την προσφορά. Επίσης ο προμηθευτής να διαθέτει ISO 27001 ή ισοδύναμο και όλος ο
εξοπλισμός να συμμορφώνεται κατά MDR Conformity.

4

Να δοθεί το ετήσιο κόστος συντήρησης, με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών, ανά έτος και για οκτώ (8)
έτη μετά τη λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας.

5

Η προμηθεύτρια εταιρία, χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση, αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει στους
χώρους εγκατάστασης το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό καθώς και τους μηχανικούς/βιοϊατρικούς του
νοσοκομείου.

6

Να παραδώσει σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή, service manual, user manual
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ





















Να είναι συμβατό και να λειτουργεί σε μαγνητικό περιβάλλον 30.000 Gauss και έως 3 Tesla και το
βάρος του να είναι έως 5 kgr.
Να είναι κατάλληλο για νεογνά, παιδιά και ενήλικες.
Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 10’’, ρυθμιζόμενης φωτεινότητας, για την
ταυτόχρονη απεικόνιση τουλάχιστον 4 κυματομορφών καθώς και των τιμών όλων των παραμέτρων.
Επιπλέον να απεικονίζεται η στάθμη της μπαταρίας των ασύρματων ενισχυτών και διαφόρων
μηνυμάτων.
Να διαθέτει φυσικά κομβία τα οποία να εκτελούν άμεσες λειτουργίες όπως πχ. Λήψη αναίμακτης
πίεσης, σίγαση συναγερμών κλπ.
Να δύναται η εισαγωγή στοιχείων του ασθενή πχ. Όνομα, επίθετο κλπ.
Να διαθέτει οπτικοακουστικούς ρυθμιζόμενους συναγερμούς για όλες τις παραμέτρους και τα όρια
να απεικονίζονται στην οθόνη. Να διαθέτει φωτεινό φανό σε ευδιάκριτη θέση ο οποίος να
ενεργοποιείται με τον συναγερμό και να διαθέτει τρία (3) διαφορετικά χρώματα ανάλογα την
σοβαρότητα του συναγερμού. Να διαθέτει και πίνακα που να αναφέρονται οι τελευταίοι πενήντα
(50) συναγερμοί.
Να διαθέτει Trends των τελευταίων 24 ωρών υπό μορφή πίνακα με περίοδο αποθήκευσης
τουλάχιστον κάθε τρία (3) λεπτά.
Να προσφερθεί προς επιλογή 2η οθόνη-μόνιτορ παρακολούθησης των μετρήσεων και
κυματομορφών πχ. στον δωμάτιο προετοιμασίας του ασθενή και παράλληλα ο χρήστης να έχει την
δυνατότητα να ελέγχει το κεντρικό μόνιτορ. Η επικοινωνία με το κεντρικό μόνιτορ να είναι
ασύρματη. Να μπορεί να διαθέτει και ενσωματωμένο καταγραφικό δύο καναλίων.
Να διαθέτει σύστημα στήριξης σε στατώ ορού και χειρολαβή και την εύκολη μεταφορά του. Να
διαθέτει και ειδικό στατώ για την μεταφορά και χρήση του μόνιτορ στο τμήμα MRI.
Να λειτουργεί με ρεύμα πόλεως όπως επίσης να διαθέτει εύκολη από τον χρήστη
προσθαφαιρούμενη ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία με δυνατότητα λειτουργίας
τουλάχιστον 6 ώρες.
Να διαθέτει την δυνατότητα να συνδεθεί με το σύστημα λήψης ΗΚΓφήματος του Μαγνήτη (Gating).
Να προσφερθεί προς επιλογή.
Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 (διακίνηση και
τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) ή ισοδύναμα, ISO 27001 (Ασφαλή Διαχείριση
Πληροφοριών και δεδομένων – Data security) ή ισοδύναμο, να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π.
οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του
Π.Δ. 117/2004.
Να διαθέτει τους παρακάτω ενισχυτές:
 Ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG)
 αναίμακτης μέτρησης της αρτηριακής πίεσης (NIBP)
 Οξυμετρίας (SPO2).
Να δύναται να αναβαθμιστεί για την παρακολούθηση αιματηρών πιέσεων, θερμοκρασίας, αέρια
αναισθησίας, καπνογραφίας sidestream και οξυγόνου.
Για κάθε μία από τις παραπάνω ενισχυτικές βαθμίδες να καλύπτονται οι κάτωθι απαιτήσεις:

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ)
1.
2.
3.
4.

Ο ενισχυτής να είναι ασύρματος με ενσωματωμένη μπαταρία τουλάχιστον 12 ωρών και η φόρτιση
να επιτυγχάνεται πάνω στο μόνιτορ σε ειδική θέση
Να λειτουργεί με 5-πολικό καλώδιο με αποσπώμενους ακροδέκτες για την παρακολούθηση έως και
7 απαγωγές.
Να απεικονίζονται τουλάχιστον δύο (2) απαγωγές στο μόνιτορ.
Να διαθέτει ειδικό φίλτρο αποκοπής παρασίτων προερχόμενων από τον μαγνήτη.
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5.
6.
7.

Να διαθέτει εύρος απεικόνισης παλμών τουλάχιστον μεταξύ 30-230 bpm με ακρίβεια ± 1 bpm.
Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της ενίσχυσης σε τουλάχιστον πέντε (5) διαφορετικά επίπεδα και
της ταχύτητας σε τουλάχιστον δύο (2) επίπεδα.
Να παραδοθεί με 5-πολικό καλώδιο.

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΠΙΕΣΗ)
1.
2.
3.
4.

Η λήψη να γίνεται με την ταλαντωσσυμμετρική μέθοδο.
Να διαθέτει χειροκίνητη, αυτόματη με ρυθμιζόμενα χρονικά διαστήματα μεταξύ 3-30 λεπτών και
συνεχόμενη STAT λειτουργίες.
Να απεικονίζονται ταυτόχρονα οι τιμές της συστολικής-διαστολικής και μέσης πίεσης.
Να παραδοθεί με περιχειρίδα ενηλίκων. Να προσφερθεί προς επιλογή η παίδων και νεογνών.

Δ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ)
1.
2.
3.
4.

Ο ενισχυτής να είναι ασύρματος τεχνολογίας MASIMO με ενσωματωμένη μπαταρία τουλάχιστον 12
ωρών και η φόρτιση να επιτυγχάνεται πάνω στο μόνιτορ σε ειδική θέση.
Να απεικονίζεται η κυματομορφή και η αριθμητική τιμή της οξυμετρίας όπως επίσης η καρδιακή
συχνότητα.
Να διαθέτει εύρος μέτρησης από 1 – 100% με ακρίβεια ±3% στο εύρος 70 – 100%.
Να παραδοθεί με αισθητήρα δακτύλου ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων. Να προσφερθεί προς
επιλογή αισθητήρας παίδων.

Ε. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.
2. Να υπάρχει εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια.
3. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να διαθέτει πιστοποιητικό σήμανσης CE.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΤΕΜ. 22)

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΚΛΙΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ)
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Η προσφερόμενη κλίνη νοσηλείας ασθενών να είναι ηλεκτρική, κατασκευασμένη από υλικά
υψηλής ποιότητας και αντοχής και κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση.
Η προσφερόμενη κλίνη να συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή οδηγία IEC 60601-2-52 που
αφορά την ασφάλεια και τη λειτουργία των Ιατρικών Κρεβατιών.
Βαθμός προστασίας τουλάχιστον IPX4 για τα ηλεκτρικά της μέρη.
H επιφάνεια κατάκλισης να είναι διαστάσεων 200 x 90 cm (± 5%) αποτελούμενη από 4
τμήματα: πλάτης, λεκάνης, μηρών και ποδιών, κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό, το
οποίο να δύναται να καθαριστεί και να απολυμανθεί. Τα επιμέρους τμήματα να δύνανται να
αντικατασταθούν σε περίπτωση φθοράς τους.
Να είναι ισχυρής κατασκευής με το ασφαλές φορτίο λειτουργίας (Safety Working Load) ≥ 250
κιλά, χωρίς κανένα περιορισμό στις κινήσεις.
Η εξωτερική σε πλάτος διάσταση του κρεβατιού να μην ξεπερνά τα 100 εκατοστά.
Να διαθέτει ενσωματωμένη επέκταση (να αναφερθεί το μήκος) έτσι ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε ψηλότερους ασθενείς.
Οι μετόπες κεφαλής και ποδιών να προσθαφαιρούνται εύκολα και να είναι από ανθεκτικό
υλικό, το οποίο να δύναται να καθαριστεί και να απολυμανθεί. Να μπορούν να κλειδώνουν
στο σασί προς αποφυγή μη ηθελημένης αφαίρεσης τους π.χ. κατά τη μεταφορά.
Το κρεβάτι να διαθέτει πλαϊνά αναδιπλούμενα προστατευτικά κάγκελα 3/4 στην κάθε πλευρά
της κλίνης (2 στο σύνολο σε κάθε πλευρά) και ύψος τουλάχιστον 33 εκ για τη μεγαλύτερη
ασφάλεια του ασθενούς. Να είναι ενσωματωμένα στο ερεισίνωτο της κλίνης (να ακολουθούν
τις κινήσεις του ερεισίνωτου). Να διαθέτουν μηχανισμό ανάπτυξης και σύμπτυξης σε επίπεδο
κάθετο της επιφάνειας της κλίνης και όχι περιστροφικό. Να αναλυθεί.
Να διαθέτει χειριστήριο ενσύρματο ασθενή και ενσύρματο χειριστήριο νοσηλευτικού
προσωπικού. Το χειριστήριο του νοσηλευτικού προσωπικού να μπορεί να ελέγχει όλες τις
ηλεκτρικές κινήσεις της κλίνης και να έχει τη δυνατότητα επιλεκτικής απομόνωσηςπεριορισμό κινήσεων αυτής προς αποφυγή απρόσκοπτων κινήσεων.
Τα χειριστήρια να ενεργοποιούνται με ένα κουμπί και να απενεργοποιούνται αυτόματα σε
περίπτωση μη χρήσης τους μετά από ορισμένο χρόνο. Επιπλέον να υπάρχει δυνατότητα να
λαμβάνονται προγραμματισμένες κινήσεις όπως οριζοντίωση, Trendelenburg, CPR και
καθιστής καρδιολογικής καρέκλας.
Ιδιαίτερα για το CPR, η κλίνη να οριζοντιώνεται και να κατεβαίνει στο κατώτερο σημείο ύψους
για εύκολη διαχείριση της διαδικασίας ΚΑΡΠΑ από οποιονδήποτε, με το ειδικό κομβίο CPR
μόνο.
Το χειριστήριο του ασθενούς να αποσπάται εύκολα χωρίς τη χρήση εργαλείων και χωρίς την
ανάγκη μετακίνησης του ασθενούς από τη θέση κατάκλισης. Να διαθέτει φωτιζόμενα κομβία
για τον καλύτερο και ασφαλέστερο χειρισμό του από τον ασθενή.
Να υπάρχει εξωτερικός προσαρμογέας αμφίπλευρα της κλίνης για την άμεση αποσύνδεση και
μεταφορά του ενσύρματου χειριστηρίου του ασθενούς και στις πλευρές της κλίνης για την
καλύτερη εξυπηρέτηση. Επίσης να μπορεί να συνδεθεί και σε άλλη κλίνη με αντίστοιχο
προσαρμογέα.
Να μπορεί απαραιτήτως να ρυθμιστούν ηλεκτρικά μέσω ηλεκτρικών μοτέρ με προστασία
υπερφόρτωσης και ηχητική ειδοποίηση σε περίπτωση υπέρβασης, οι ακόλουθες θέσεις και
να διαθέτει μπαταρία για την επίτευξη των κινήσεων αυτών, σε περιπτώσεις διακοπής
ρεύματος ή μετακίνησης της κλίνης:
α. Ύψος από 40-75 cm τουλάχιστον, για την εύκολη εξέταση και τοποθέτηση του ασθενούς.
β. Τμήματος πλάτης τουλάχιστον 60ο.
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16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.

γ. Τμήματος μηρών τουλάχιστον 20ο.
δ. Trendelburg\anti-trendelenburg τουλάχιστον 12ο.
Να λαμβάνει τη θέσης ανάγκης CPR και μηχανικά από τις δύο πλευρές της κλίνης.
Η κλίνη να διαθέτει ειδικό σχεδιασμό που να αποφορτίζει την πίεση που δέχεται ο ασθενής
στο τμήμα της κοιλιακής χώρας κατά την καθιστή θέση.(Να αναφερθεί ο τρόπος).
Να διαθέτει ειδική υποδοχή στη μετόπη των ποδιών για την εναπόθεση των
κλινοσκεπασμάτων και την εξυπηρέτηση του νοσηλευτικού προσωπικού, κατά την αλλαγή
τους.
Να φέρει τουλάχιστον δύο θέσεις για στατώ ορού και χειρολαβή έλξεως.
Να προσφερθεί ράγα στήριξης και άγκιστρα με θέσεις λήψης διαφόρων παρελκομένων
αμφίπλευρα της κλίνης.
Να φέρει τέσσερεις (4) τροχούς (κατ’ ελάχιστον ο ένας αντιστατικός) μεγάλης διαμέτρου
τουλάχιστον 150mm με κεντρικό σύστημα φρένων.
Να διαθέτει προσκρουστήρες στις τέσσερις γωνίες της κλίνης.
Να διαθέτει ηχητικό προειδοποιητικό σήμα εάν τα φρένα είναι απενεργοποιημένα μεν αλλά η
κλίνη παραμένει συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος ή ανάλογο σύστημα προστασίας (να
αναφερθεί αναλυτικά).
Να διαθέτει ειδική φωτεινή ένδειξη στην κατάσταση του χαμηλότερου ύψους της κλίνης για
την προστασία του ασθενή από τραυματισμούς λόγω πτώσης του. Να αναφερθεί αναλυτικά.

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ)
25. Το στρώμα να είναι κατασκευασμένο από υλικά αρίστης ποιότητας, κατάλληλο για
νοσοκομειακή χρήση.
26. Πάχους διαστάσεων τουλάχιστον 14cm κατάλληλες για χρήση με τις προσφερόμενες κλίνες
και τουλάχιστον δυο (2) στρώσεων για βέλτιστη διανομή και διατήρηση της υπό τον ασθενή
θερμοκρασία, καθώς και την αποφυγή ανάπτυξη υγρασίας.
27. Να είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλής πυκνότητας και αντοχής και στις δύο στρώσεις.
Να αναφερθεί η πυκνότητα.
28. Να είναι βραδύκαυστο. Να αναφερθεί η οδηγία.
29. Το στρώμα να είναι ελαφρύ, το μέγεθός του ανάλογο των διαστάσεων της κλίνης και
κατάλληλο για βάρους ασθενή 200 κιλά τουλάχιστον.
30. Στις επικίνδυνες περιοχές η πάνω επιφάνεια του στρώματος να διαθέτει τομές για το κεφάλι
και τις φτέρνες ώστε να υπάρχει καλύτερη κυκλοφορία αέρα μεταξύ του δέρματος του
ασθενή και του στρώματος όπως επίσης βέλτιστη διανομή πιέσεων.
31. Το στρώμα να διαθέτει κάλυμμα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
α) Κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη
β) Αδιάβροχο
γ) Αεροδιαπερατό
δ) Αντιβακτηριακό
ε) Διελαστικό
στ') Να πλένεται σε πλυντήριο. Να αναφερθεί η θερμοκρασία πλύσης.
ζ) Οι ραφές του να είναι ραμμένες με τρόπο (να αναφερθεί η μέθοδος) ώστε να παρέχεται
βέλτιστη προστασία του στρώματος από εισροή υγρών.
η) Δυνατότητα αφαίρεσης του με φερμουάρ 360o. Το φερμουάρ να καλύπτεται για την
αποφυγή εισροής υγρών από τα πλάγια του στρώματος.
Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.
2.
3.
4.

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.
Να υπάρχει εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια.
Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να διαθέτει πιστοποιητικό σήμανσης CE.
Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΘΑΛΑΜΩΝ (ΤΕΜ 15)
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Προμήθεια και τοποθέτηση δεκατεσσάρων (14) μονόφυλλων αυτόματα συρόμενων θυρών και μιας (1)
δίφυλλης αυτόματα συρόμενης θύρας στην Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική κλινική του Νοσοκομείου.
1. Πιστοποιήσεις


Ο σχεδιασμός, η διαδικασία παραγωγής και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατομών να έχουν
πιστοποιηθεί με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001.



Η διαδικασία βαφής να είναι πιστοποιημένη και να διενεργείται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα
βαφής QUALICOAT και RAL (GSB).



Ο μηχανισμός να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18650.

Τα πιστοποιητικά ποιότητας θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην τεχνική προσφορά.

2. Παρατηρήσεις, Οδηγίες εφαρμογής



Για την τοποθέτηση των θυρών θα προηγηθεί αποξήλωση της υφιστάμενης μεταλλικής κάσας,
αποκατάσταση των επιχρισμάτων και χρωματισμός στα σημεία επεμβάσεων. Οι ακριβείς διαστάσεις
των θυρών θα καθοριστούν κατά την φάση της κατασκευής.
Για την εγκατάσταση και λειτουργία του μηχανισμού των αυτόματων θυρών απαιτούνται οι εξής
εργασίες:
Ηλεκτρολογικές εργασίες για την εγκατάσταση των καλωδίων παροχής ρεύματος του
μηχανισμού των θυρών από τον κεντρικό πίνακα κλιματισμού κλινικής, με όδευση εντός
επίτοιχου ηλεκτρολογικού καναλιού, όπου δεν είναι δυνατή η όδευση εντός ψευδοροφής. Σε
κάθε περίπτωση θα υπάρχει προσυνεννόηση με την Τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου πριν την
εκτέλεση της εργασίας.



Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνουν από τον ανάδοχο οι απαραίτητοι έλεγχοι και δοκιμές,
καθώς και η λειτουργική πιστοποίηση των θυρών.



Ο κατασκευαστής θα δώσει στην Τ.Υ. οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και πληροφορίες λειτουργικής
διαχείρισης του εξοπλισμού στο προσωπικό του νοσοκομείου.



Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό της που θα χρησιμοποιήσει
στην εκτέλεση των εργασιών και θα φέρει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη για κάθε τυχόν
ατύχημα ή πρόκληση σωματικής ή υλικής βλάβης που τυχόν θα συμβεί στο προσωπικό που θα
απασχολήσει ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Η ανάδοχος Εταιρεία υποχρεώνεται να παίρνει όλα τα
αναγκαία μέτρα προστασίας του προσωπικού και οποιουδήποτε τρίτου, αλλά και για την καλή
εκτέλεση του έργου. Επίσης υποχρεώνεται να εκτελεί τις εργασίες της χωρίς να παρενοχλεί την
λειτουργία του Νοσοκομείου.



Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του ενδιαφερομένου στο διαγωνισμό είναι να επισκεφτεί
τους χώρους του νοσοκομείου όπου πρόκειται να γίνουν οι εργασίες για να λάβει πλήρη γνώση των
συνθηκών και των χώρων εργασίας. Η τεχνική υπηρεσία θα εκδίδει σχετική βεβαίωση την οποία ο
συμμετέχων θα συμπεριλάβει στον φάκελο των δικαιολογητικών.

Προσφορές οι οποίες δεν θα ανταποκρίνονται στα ανωτέρω θα απορρίπτονται.
Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των Τεχνικών Προδιαγραφών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, ασχέτως αν
γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Επίσης:


να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.
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να υπάρχει εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια.

B. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΔΙΦΥΛΛΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ)
Η δίφυλλη αυτόματα συρόμενη θύρα αλουμινίου (βλέπε σκαρίφημα) θα διαθέτει τον εξής εξοπλισμό:
1. Μηχανισμό αποτελούμενο από:
1.1. Προφίλ αλουμινίου με οδηγό από σκληρή συνθετική επικάλυψη για αθόρυβη λειτουργία.
1.2. Σύστημα μεταφορέων/ανάρτησης εντελώς αθόρυβο με πολλαπλές τροχαλίες σε ρουλεμάν
μπίλιας.
1.3. Μονάδα οδήγησης με μοτέρ που δεν χρειάζεται συντήρηση. Ηλεκτρονικό ρυθμιστή μοτέρ.
1.4. Μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου επιτηρούμενη από μικροεπεξεργαστή, με αυτοέλεγχο και
επιτήρηση συνδεσμολογιών, αυτοελεγχόμενη διαδικασία κίνησης, καθώς επίσης και αυτόματο
έλεγχο με:
1.4.1. Συνεχή μέτρηση μάζας και τριβών.
1.4.2. Προκαταρκτικές ρυθμίσεις της μέγιστης ταχύτητας μεταξύ 0,1 - 0,6 m/sec.
1.4.3. Έλεγχο αντίστασης κατά την παρεμβολή εμποδίων.
1.4.4. Έλεγχο – διαχείριση ασφαλούς διέλευσης από φωτοκουρτίνα υπερύθρων στην εσωτερική
πλευρά κατά ΕΝ16005.
1.4.5. Αυτόματο STOP στις θέσεις ανοικτή, κλειστή, μειωμένου ανοίγματος χωρίς τερματικούς
διακόπτες.
1.4.6. Ευαίσθητο μηχανισμό αναστροφής / σταματήματος σε παρεμβολή εμποδίων, με
ρυθμίσεις ακριβείας.
1.4.7. Μνήμη βλαβών μηχανισμού.
1.4.8. Επίτοιχο κοντρόλ με δυνατότητα των παρακάτω ρυθμίσεων – λειτουργιών : ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ,
ΑΥΤΟΜΑΤΗ, ΑΝΟΙΚΤΗ, ΜΟΝΟ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΝΥΚΤΟΣ.
1.4.9. Λειτουργίες ρυθμιζόμενες ανεξάρτητα :


RESET : επιστροφή στις αρχικές ρυθμίσεις



ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ : περίπου 40% - 100% της αρχικής ταχύτητας



ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ : περίπου 25 - 66% της αρχικής ταχύτητας



ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ : περίπου 40 - 90% με διαβάθμιση περίπου ανά 5mm


ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΕΣΗ : 0 - 20 sec
1.4.10. Ενδείξεις βλαβών.
Ύψος μηχανισμού περίπου 120-150 cm. Κάλυμμα μηχανισμού βαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL
7044.
2. Η θύρα θα λειτουργεί με μπουτόν τύπου mosaic εσωτερικά - εξωτερικά.
3. Το συρόμενο φύλλο (2 τεμ.) θα διαθέτει κρύσταλλο triplex 5+5, οριζόντια τραβέρσα αλουμινίου με
ενιαίο μέτωπο, πλάτους 25cm, και προφίλ αλουμινίου τύπου ALUMIL M9050 ή αντίστοιχο,
προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία. Τα προφίλ αλουμινίου να είναι
κατασκευασμένα με προδιαγραφές αεροστεγανότητας και υδατοστεγανότητας. Το προφίλ αλουμινίου
θα είναι χρώματος RAL 7044. Στα κρύσταλλα θα τοποθετηθεί μεμβράνη, σχεδίου Τεχνικής Υπηρεσίας.
Επίσης θα τοποθετηθεί κατάλληλο αντίκρισμα από αλουμίνιο για την καλή εφαρμογή κλεισίματος της
νέας θύρας.
4. Ηλεκτρομηχανικό κλείδωμα (1 σετ) μέσα στον μηχανισμό. Παροχή άμεσου μπλοκαρίσματος των
φύλλων της πόρτας κατά την επιλογή της θέσης.
5. Άνοιγμα κινδύνου (1 σετ) σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για 30 λεπτά μετά τη διακοπή που
Σελίδα 60

21PROC009638710 2021-12-01
περιλαμβάνει:
 Μπαταρίες μέσα στο μηχανισμό.
 Αυτόματο έλεγχο κατάστασης της μπαταρίας.
 Σύστημα φόρτισης μπαταριών με ένδειξη τάσης.
 Επιλογή wake-up για ένα τελευταίο άνοιγμα της κλειδωμένης ή ξεκλείδωτης θύρας, εφόσον
η τάση της μπαταρίας έχει πέσει κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο και εάν η διακοπή του
ρεύματος συνεχίζεται, από την εξωτερική κλειδαριά.
Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ)
Η μονόφυλλη αυτόματα συρόμενη θύρα αλουμινίου (βλέπε σκαρίφημα) θα διαθέτει τον εξής εξοπλισμό:
1. Μηχανισμό αποτελούμενο από:
1.1. Προφίλ αλουμινίου με οδηγό από σκληρή συνθετική επικάλυψη για αθόρυβη λειτουργία.
1.2. Σύστημα μεταφορέων/ανάρτησης εντελώς αθόρυβο με πολλαπλές τροχαλίες σε ρουλεμάν
μπίλιας.
1.3. Μονάδα οδήγησης με μοτέρ που δεν χρειάζεται συντήρηση. Ηλεκτρονικό ρυθμιστή μοτέρ.
1.4. Μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου επιτηρούμενη από μικροεπεξεργαστή, με αυτοέλεγχο και
επιτήρηση συνδεσμολογιών, αυτοελεγχόμενη διαδικασία κίνησης, καθώς επίσης και αυτόματο
έλεγχο με:
1.4.1. Συνεχή μέτρηση μάζας και τριβών.
1.4.2. Προκαταρκτικές ρυθμίσεις της μέγιστης ταχύτητας μεταξύ 0,1 - 0,6 m/sec.
1.4.3. Έλεγχο αντίστασης κατά την παρεμβολή εμποδίων.
1.4.4. Έλεγχο – διαχείριση ασφαλούς διέλευσης από φωτοκουρτίνα υπερύθρων στην εσωτερική
πλευρά κατά ΕΝ16005.
1.4.5. Αυτόματο STOP στις θέσεις ανοικτή, κλειστή, μειωμένου ανοίγματος χωρίς τερματικούς
διακόπτες.
1.4.6. Ευαίσθητο μηχανισμό αναστροφής / σταματήματος σε παρεμβολή εμποδίων, με
ρυθμίσεις ακριβείας.
1.4.7. Μνήμη βλαβών μηχανισμού.
1.4.8. Επίτοιχο κοντρόλ με δυνατότητα των παρακάτω ρυθμίσεων – λειτουργιών : ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ,
ΑΥΤΟΜΑΤΗ, ΑΝΟΙΚΤΗ, ΜΟΝΟ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΝΥΚΤΟΣ.
1.4.9. Λειτουργίες ρυθμιζόμενες ανεξάρτητα :
 RESET : επιστροφή στις αρχικές ρυθμίσεις
 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ : περίπου 40% - 100% της αρχικής ταχύτητας
 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ : περίπου 25 - 66% της αρχικής ταχύτητας
 ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ : περίπου 40 - 90% με διαβάθμιση περίπου ανά 5mm
 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΕΣΗ : 0 - 20 sec
1.4.10. Ενδείξεις βλαβών.
Ύψος μηχανισμού περίπου 120-150 cm. Κάλυμμα μηχανισμού βαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL
7044. Ο μηχανισμός θα τοποθετηθεί στον υφιστάμενο τοίχο άνωθεν του ανοίγματος της θύρας.
2. Η θύρα θα λειτουργεί με μπουτόν τύπου mosaic εσωτερικά-εξωτερικά εκτός μίας στην οποία θα
συμπεριλαμβάνεται και πληκτρολόγιο εξωτερικά.
3. Το συρόμενο φύλλο (1 τεμ.) θα διαθέτει κρύσταλλο triplex 5+5, οριζόντια τραβέρσα αλουμινίου με
ενιαίο μέτωπο, πλάτους 25cm, και προφίλ αλουμινίου τύπου ALUMIL M9050 ή αντίστοιχο,
προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία. Τα προφίλ αλουμινίου να είναι
κατασκευασμένα με προδιαγραφές αεροστεγανότητας και υδατοστεγανότητας. Το προφίλ αλουμινίου
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θα είναι χρώματος RAL 7044. Στα κρύσταλλα θα τοποθετηθεί μεμβράνη, σχεδίου Τεχνικής Υπηρεσίας.
Επίσης θα τοποθετηθεί κατάλληλο αντίκρισμα από αλουμίνιο για την καλή εφαρμογή κλεισίματος της
νέας θύρας.
4. Ηλεκτρομηχανικό κλείδωμα (1 σετ) μέσα στον μηχανισμό. Παροχή άμεσου μπλοκαρίσματος του
φύλλου της πόρτας κατά την επιλογή της θέσης.
5. Άνοιγμα κινδύνου (1 σετ)
τεμ.σε
1 περίπτωση διακοπής ρεύματος για 30 λεπτά μετά τη διακοπή που
περιλαμβάνει:
ΣΥΡΡΟΜΕΝΗ
ΔΙΦΥΛΛΗ ΘΥΡΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ
Μπαταρίες
μέσα στο μηχανισμό.
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝ
 Αυτόματο έλεγχο κατάστασης της μπαταρίας.
 Σύστημα φόρτισης μπαταριών με ένδειξη τάσης.
 Επιλογή wake-up για ένα τελευταίο άνοιγμα της κλειδωμένης ή ξεκλείδωτης θύρας, εφόσον
η τάση της μπαταρίας έχει πέσει κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο και εάν η διακοπή του
ρεύματος συνεχίζεται, από την εξωτερική κλειδαριά.

μηχανισμός

τεμ. 7

μηχανισμός

μηχανισμός

τεμ. 1

τεμ. 7

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΜΕΝΗ ΔΙΦΥΛΛΗ ΘΥΡΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝ

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΡΡΟΜΕΝΗ ΘΥΡΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝ

μηχανισμός

τεμ. 7
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ INVERTER (TEM 18)
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αφορά στην προμήθεια δεκαοκτώ (18) κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής
Ορθοπαιδικής κλινικής του Νοσοκομείου.

1. Γενικά


Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας θα πρέπει να επιλεγούν μονάδες με πολύ αποδοτική
λειτουργία, ώστε η επιβάρυνση του ηλεκτρικού δικτύου να είναι η ελάχιστη δυνατή.
Συγκεκριμένα να είναι τύπου inverter με συνολικό συντελεστή απόδοσης για ψύξη (SEER)
τουλάχιστον κλάσης Α++, και να είναι επώνυμου κατασκευαστικού οίκου (π.χ. DAΙKIN,
PANASONIC, MITSUBISHI, GREE, FUJITSU, CARRIER κτλ.).



Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει:
1..1. Άδεια 3ης Βαθμίδας-Εργοδηγού ψυκτικού σύμφωνα με το ΠΔ1/2013.
1..2. Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO∙9001 με αντικείμενο την παροχή
υπηρεσιών κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων ψύξης- θέρμανσηςκλιματισμού.
Αποδεικτικά έγγραφα των ανωτέρω θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην τεχνική
προσφορά.



Όλες οι εργασίες θα γίνουν με επιμέλεια και με μέριμνα για την κατά το δυνατό μικρότερη
ενόχληση της λειτουργίας του Νοσοκομείου.

2. Παρατηρήσεις, Οδηγίες εφαρμογής


Αποξήλωση όπου απαιτείται των παλαιών υφιστάμενων κλιματιστικών μονάδων. Όλα τα
αποξηλωθέντα υλικά θα μεταφερθούν σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία.



Προμήθεια και εγκατάσταση του παρακάτω εξοπλισμού :

 τέσσερις (4) μονάδες απόδοσης 9.000 btu/h,
 δεκατέσσερις (14) μονάδες απόδοσης 12.000 btu/h
Για την εγκατάσταση των κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου απαιτούνται οι εξής εργασίες:


Ηλεκτρολογικές εργασίες για την εγκατάσταση των καλωδίων παροχής ρεύματος των μονάδων
από τον κεντρικό πίνακα κλιματισμού κλινικής, με όδευση εντός επίτοιχου ηλεκτρολογικού
καναλιού, όπου δεν είναι δυνατή η όδευση εντός ψευδοροφής. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει
προσυνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου πριν την εκτέλεση της εργασίας.



Διάνοιξη οπών σε τοιχοποιίες για τη διέλευση των σωληνώσεων μεταξύ των μονάδων και
αποκατάστασή τους, και κατά τρόπο που δεν θα βλάπτει τη στατική επάρκεια του οικοδομικού
μέρους του έργου.



Στήσιμο εξωτερικής σκαλωσιάς, όπου και αν απαιτείται, για την ανάρτηση των εξωτερικών
μονάδων και του δικτύου αποχέτευσής τους από τη μονάδα έως το έδαφος.
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Εργασίες ψυκτικού για την υδραυλική σύνδεση των μονάδων, την πλήρωση με Freon και την
ενεργοποίησή τους.

Η παράδοση των νέων μονάδων θα γίνει σε πλήρη και κανονική λειτουργία.



Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνουν από τον κατασκευαστή οι απαραίτητοι έλεγχοι
ορθής λειτουργίας.



Ο ανάδοχος θα δώσει στην Τ.Υ. οδηγίες χρήσης στα ελληνικά. Επίσης θα γίνει εκπαίδευση του
προσωπικού του νοσοκομείου στη χρήση του εξοπλισμού.



Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό της που θα
χρησιμοποιήσει στην εκτέλεση των εργασιών και θα φέρει την αποκλειστική αστική και ποινική
ευθύνη για κάθε τυχόν ατύχημα ή πρόκληση σωματικής ή υλικής βλάβης που τυχόν θα συμβεί
στο προσωπικό που θα απασχολήσει ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Η ανάδοχος Εταιρεία
υποχρεώνεται να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας του προσωπικού και οποιουδήποτε
τρίτου, αλλά και για την καλή εκτέλεση του έργου.



Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του ενδιαφερομένου στο διαγωνισμό είναι να
επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, όπου πρόκειται να γίνουν οι εργασίες για να
λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών και των χώρων εργασίας. Η τεχνική υπηρεσία θα εκδίδει
σχετική βεβαίωση την οποία ο συμμετέχων θα συμπεριλάβει στον φάκελο των δικαιολογητικών.

Προσφορές οι οποίες δεν θα ανταποκρίνονται στα ανωτέρω θα απορρίπτονται.

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των Τεχνικών Προδιαγραφών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, ασχέτως αν
γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Επίσης:


να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.



να υπάρχει εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙ-ΠΡΙΟΝΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τρυπάνι-Πριόνι Μπαταρίας, αυλοφόρο, για τις ανάγκες των ορθοπεδικών χειρουργικών επεμβάσεων.

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Να διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό ώστε να είναι εύχρηστο στο χειρουργό.
2. Να διαθέτει εύχρηστο και εύκολο σύστημα ασφάλισης διαφόρων συνδετικών τρυπανισμού,
γλυφανισμού, πριονιού, εισαγωγής συρμάτων κλπ.
3. Η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής (λειτουργία Forward, Reverse Drilling, Reaming) να είναι
ελεγχόμενη και αυξομειούμενη από τη σκανδάλη.
4. Να αποστειρώνεται με όλους τους γνωστούς τρόπους αποστείρωσης.
5. Να χρησιμοποιεί μπαταρίες τελευταίας τεχνολογίας Ιόντων Λιθίου.
6. Να αποτελείται από:
1) Χειρολαβή Τρυπανιού
2) Χειρολαβή Πριονιού (Oscillating Saw)
3) Συνδετικό Drill Jacobs Chuck
4) Συνδετικό Drill AO
5) Συνδετικό Ream (Hudson κλπ.)
6) Συνδετικό Ream AO
7) Συνδετικό Kirschner-Wire
8) Συνδετικό Oscillating Saw
9) Δύο (2) μπαταρίες Ιόντων Λιθίου
10) Φορτιστή μπαταριών τεσσάρων Θέσεων
7. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.
8. Να υπάρχει εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια.
9. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να διαθέτει πιστοποιητικό σήμανσης CE.
10.Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘’ΙΙ’’
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)
Α/Α ΠΑΡ.
ΤΕΧΝ.
ΠΡ/ΦΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟ
ΜΕΝΟΥ

ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟ
A

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το σύστημα να είναι πλήρες, τελευταίας τεχνολογίας και να
περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη
διενέργεια πλήρους πράξης. Να προσφέρεται σε ενιαία τιμή
προσφοράς ο ζητούμενος υπερηχοτομογράφος με την ακόλουθη
σύνθεση:
1.
2.

3.
B
1

2

3

4

5

6

Βασική μονάδα υπερήχου η οποία να είναι σύμφωνη με τις
παρακάτω ζητούμενες προδιαγραφές.
Ηχοβόλος κεφαλή linear array, ευρέως φάσματος
συχνοτήτων τουλάχιστον 4-13MHz, με πάτημα περίπου 4cm,
κατάλληλη για εξετάσεις μικρών οργάνων, αγγείων,
φλεβών, νεύρων κ.λπ.
Ειδική τροχήλατη βάση του ιδίου κατασκευαστικού οίκου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Να είναι φορητός, μικρού βάρους (μικρότερου ή ίσου από επτά
κιλά ≤ 7 Κg, συμπεριλαμβανομένου ενσωματωμένης μπαταρίας),
με δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας επί ≥ 80', αλλά και με τάση
δικτύου 220V/50Hz.
Να λειτουργεί με τεχνικές απεικόνισης: B-mode, M-mode,
παλμικού Doppler (PW), έγχρωμου Doppler (CFM), Power
Doppler, και αρμονική απεικόνιση ιστών (Harmonic imaging).
Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης συνδυασμού
εικόνας B-mode, παλμικού Doppler, και έγχρωμου Doppler (real
time triplex), ώστε να επιτυγχάνεται εύκολη διόρθωση της
τοποθέτησης της κεφαλής από τον ιατρό κατά τη διάρκεια της
εξέτασης, κυρίως αγγείων που επηρεάζονται από την κίνηση του
ασθενούς.
Να λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικής σάρωσης ηχοβόλες
κεφαλές, Phased Array Sector, Convex, Linear σε ονομαστικές
συχνότητες τουλάχιστον από 4.0MHz μέχρι 16.0MHz.
Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης σε όλες τις ζητούμενες τεχνικές
απεικόνισης ως 33 cm τουλάχιστον, σε αναλογία με τις εκάστοτε
ηχοβόλες κεφαλές και τις αντίστοιχες συχνότητες λειτουργίας.
Να διαθέτει μεγάλη ψηφιακή μεγέθυνση σε πραγματικό χρόνο
(Real time) οποιουδήποτε τμήματος της οθόνης, με δυνατότητα
μετακίνησης της περιοχής ενδιαφέροντος.

Σελίδα 66

ΠΑΡΑΠΟ
ΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙ
ΩΣΗΣ

21PROC009638710 2021-12-01

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Να διαθέτει ψηφιακό διαμορφωτή δέσμης με 150.000 κανάλια
και μεγάλης λεπτομέρειας τεχνική (B-mode), με δυνατότητα
απεικόνισης σε υψηλό δυναμικό εύρος (Dynamic range) ≥ 210 db,
για εύκολη ανίχνευση ιδιαίτερα μικρών και δυσδιάκριτων
αλλοιώσεων στον παρεγχυματικό ιστό όπως ισοηχογενών όζων,
ιστών με την ίδια υφή κ.λπ. Η δυνατότητα υψηλού δυναμικού
εύρους θα εκτιμηθεί θετικά.
Να διαθέτει τεχνική ηλεκτρονικής στρέψης της ακουστικής
δέσμης και στόχευση από διαφορετικές οπτικές γωνίες σε όλους
τους τρόπους απεικόνισης ώστε να παρέχει βέλτιστη
υπερηχογραφική απεικόνιση.
Να διαθέτει τεχνολογία δυναμικής ενίσχυσης της αντίθεσης των
ιστών βασισμένη στην επεξεργασία της εικόνας σε πραγματικό
χρόνο σε επίπεδο pixel για τη μείωση του θορύβου βελτιώνοντας
την ευκρίνεια.
Να έχει ανανέωση της εικόνας, με δυνατότητα τουλάχιστον 1000
εικόνες/δευτερόλεπτο.
Να διαθέτει ψηφιακά Wall Filters μεγάλου εύρους συχνοτήτων
για αποκοπή των χρωματικών παρασίτων που οφείλονται στην
κίνηση των ιστών (π.χ. αναπνοή ασθενούς, ταχυπαλμίες, κ.λπ.) και
ευκρινή απεικόνιση των αιματικών ροών κοντά στα τοιχώματα
του αγγείου.
Να διαθέτει ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη σειράς
ασπρόμαυρων και έγχρωμων εικόνων καθώς και μνήμη
κυματομορφών M-mode και Doppler.
Να έχει δυνατότητα συστήματος εμφάνισης και των πλέον
χαμηλών ροών ανεξαρτήτου γωνίας προπτώσεως (Power
Doppler).
Να διαθέτει σύγχρονα εκτεταμένα πακέτα μετρήσεων και
υπολογισμών (advanced packages) για όλα τα είδη απεικονίσεων
και κλινικές εφαρμογές. Επιπλέον πακέτα μετρήσεων θα
αξιολογηθούν θετικά.
Να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη υψηλής διακριτικής
ικανότητας διαγωνίου 15’’.
Να διαθέτει ενσωματωμένο λογισμικό σύστημα ψηφιακής
αποθήκευσης
και
αρχειοθέτησης
μεγάλου
αριθμού
ασπρόμαυρων και έγχρωμων κλινικών εικόνων ασθενούς και
εικόνων για τήρηση αρχείου εξετάσεων.
Η αποθήκευση των ασπρόμαυρων και έγχρωμων εικόνων να
γίνεται απαραίτητα μέσω ενσωματωμένου στη βασική μονάδα
σκληρού δίσκου (hard disk). Επιπλέον, να διαθέτει έξοδο τύπου
USB για επικοινωνία με εξωτερικά μέσα αποθήκευσης ή/και
συσκευές.
Να διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα ΗΚΓ και να περιγραφεί
αναλυτικά.
Να δύναται να διαθέτει 3 ενσωματωμένες ενεργές θύρες, για
ταυτόχρονη σύνδεση ηλεκτρονικών ηχοβόλων κεφαλών
απεικόνισης (B-mode/PW-CW/CFM) με δυνατότητα επιλογής τους
από το χειριστήριο μέσω προέκτασης.
Για την πλήρη και άριστη εκτέλεση όλων των εξετάσεων να
προσφερθούν προς επιλογή εφόσον διατίθενται οι ηχοβόλες
κεφαλές όπως διεγχειρητικές σχήματος Τ ή hockey,
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23

24
Γ
1
2
3
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διαοισοφάγειος, biplane, pencil και ογκομετρικές κεφαλές που να
καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες εφαρμογές, πέραν αυτών που
ζητούνται στη βασική σύνθεση.
Να διαθέτει ειδική τεχνολογία κατάλληλη για την απεικόνιση της
βελόνης για περιπτώσεις κατευθυνόμενης βιοψίας. Να
περιγραφεί αναλυτικά.
Να δέχεται ηχοβόλες κεφαλές τύπου 4D (real time τρισδιάστατη
απεικόνιση) με τουλάχιστον 30vps (ρυθμό ανανέωσης της
ογκομετρικής εικόνας το δευτερόλεπτο).
Να δύναται σε μελλοντική αναβάθμιση να λειτουργεί με τις προς
επιλογή τεχνικές απεικόνισης όπως: stress echo, ποσοτικοποίηση
ιστικού doppler, πανοραμική απεικόνιση (panoramic imaging),
real time 4D, σκιαγραφικών μέσων χαμηλού μηχανικού δείκτη
(contrast imaging low MI) και ελαστογραφία.
Να προσφερθεί προς επιλογή δυνατότητα επικοινωνίας μέσω
πρωτόκολλου DICOM 3.0.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) τουλάχιστον
χρόνια.
Να υπάρχει εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για δέκα (10)
τουλάχιστον χρόνια.
Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να διαθέτει πιστοποιητικό
σήμανσης CE.
Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή
ισοδύναμο.
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Α/Α ΠΑΡ.
ΤΕΧΝ.
ΠΡ/ΦΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
A

ΓΕΝΙΚΑ

1

Το υπό προμήθεια αναισθησιολογικό συγκρότημα θα πρέπει να
είναι αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας (της τελευταίας 5
ετίας), κατάλληλο για χρήση σε ασθενείς όλων των ηλικιών
(ενήλικες, παιδιά, νεογνά), χωρίς καμία αλλαγή των
υδατοπαγίδων του και των γραμμών δειγματοληψίας, για ευκολία
χρήσης και οικονομικό όφελος του νοσοκομείου.

2

Να φέρεται σε τροχήλατη βάση με σύστημα πέδησης του ίδιου
κατασκευαστικού οίκου και να διαθέτει αποθηκευτικό χώρο,
επιφάνεια γραφής με φωτισμό ρυθμιζόμενης έντασης, επιφάνεια
για την τοποθέτηση μόνιτορ ή άλλων συσκευών και
ρευματολήπτες για την τροφοδοσία περιφερικών συσκευών.

3

3.1 Να αποτελείται από τα ακόλουθα:
α. Κυρίως μηχάνημα αναισθησίας
β. Αναπνευστήρα και μόνιτορ αναπνευστήρα (αναπνευστικών
παραμέτρων)
γ. Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων
δ. Κλινικό πληροφοριακό σύστημα ιατρικών δεδομένων
ασθενούς.
3.2 Για όλα τα ανωτέρω να υπάρχει τεκμηριωμένη συμβατότητα
μεταξύ των επιμέρους τμημάτων του συγκροτήματος και το
συγκρότημα να προσφέρεται έτοιμο προς ενσωμάτωση σε δίκτυο
επικοινωνίας Ethernet.

4

Το λογισμικό όλου του προσφερόμενου παραπάνω εξοπλισμού να
είναι στην Ελληνική γλώσσα.
5.1 Να έχει τη δυνατότητα δημιουργίας και αποστολής, σε
εξωτερικά αποθηκευτικά μέσα ή Η/Υ του αρχείου δεδομένων του
ασθενούς.
5.2 Να έχει τη δυνατότητα για τη δημιουργία ηλεκτρονικού
διαγράμματος αναισθησίας.

5

5.3 Να υποστηρίζει τη σύνδεση με μεγάλο πλήθος αντλιών
έγχυσης φαρμάκων, μόνιτορ, μηχανήματα αιμοκάθαρσης και
αναπνευστήρων, τουλάχιστον εκατό (100) ιατρικές συσκευές.
5.4 Να προσφερθεί με διασύνδεση με το αναισθησιολογικό
συγκρότημα (μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων & αναισθησιολογικό
μηχάνημα).
5.5 Να παραδοθεί επίσης και Η/Υ ιατρικού τύπου με:


Έγχρωμη οθόνη, μεγέθους τουλάχιστον 21 ιντσών,
υψηλής ανάλυσης και με μεγάλη γωνία θέασης.
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Τουλάχιστον δύο (2) θύρες RS-232 και δύο (2) USB.
Θύρα δικτύου.
Σύγχρονο επεξεργαστή δύο πυρήνων και άνω (inteli5 ή
αντίστοιχο), μνήμη RAM τουλάχιστον 8 GB και
αποθηκευτικό χώρο τύπου SSD με χωρητικότητα
τουλάχιστον 100 GB.
 Να
διαθέτει
βραχίονα
ανάρτησης
επί
του
αναισθησιολογικού μηχανήματος που να περιστρέφεται
αλλά και να ρυθμίζεται καθ’ ύψος από τη χειρολαβή στο
εμπρός μέρος.
 Να φέρει βάση τοποθέτησης πληκτρολογίου καθώς και
κανάλι για τη διαχείριση καλωδίων.
 Ο βραχίονας να αναρτάται στο κυρίως σώμα του
αναισθησιολογικού μηχανήματος προκειμένου να
αποτελεί ενιαία μονάδα.
 Πληκτρολόγιο και ποντίκι, με υψηλή προστασία σε
εισχώρηση υγρών (IP64 ή μεγαλύτερο) και δυνατότητα
καθαρισμού/πλυσίματος/απολύμανσης.
 Λειτουργικό σύστημα Windows της πιο πρόσφατης
έκδοσης (Windows 10 κατ’ ελάχιστο)
5.6 Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του δικτύου η δυνατότητα
χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος να μη σταματά στους
παρακλίνιους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η εισαγωγή των
ιατρικών δεδομένων των ασθενών στο ηλεκτρονικό σύστημα να
συνεχίζεται παρακλινίως, χωρίς το προσωπικό να αναγκάζεται να
τα καταγράφει χειρόγραφα σε χαρτί.
5.7 Να διαθέτει δυνατότητα για μελλοντική επέκταση και σε άλλα
τμήματα όπως στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας κτλ. Σε κάθε περίπτωση να διαθέτει κοινή
βάση δεδομένων.
5.8 Να αναφερθούν αναλυτικά τα στοιχεία διασφάλισης
συνθηκών εγκατάστασης του προσφερόμενου εξοπλισμού.
B

ΚΥΡΙΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

1

Να φέρει σωλήνες με μη ανταλλάξιμες συνδέσεις για τροφοδοσία
από κεντρική παροχή αερίων Ο2, Ν2Ο και πεπιεσμένου αέρα
συμβατούς με το σύστημα παροχής αερίων του Νοσοκομείου.
Επίσης, να φέρει εφεδρικό σύστημα τροφοδοσίας Ο2 και Ν2Ο με
κωδικοποίηση Pin Index με τις αντίστοιχες φιάλες. Σε περίπτωση
που ο αναπνευστήρας του αναισθησιολογικού λειτουργεί με
οδηγό αέριο, να παραδοθεί με φιάλες άνω των επτά (7) λίτρων
για την εξασφάλιση μεγάλου χρόνου λειτουργίας.

2

Να διαθέτει ψηφιακά μανόμετρα και ψηφιακές ενδείξεις στην
οθόνη του μηχανήματος, ή αναλογικά μανόμετρα, για την
πληροφόρηση του χειριστή αναφορικά με τη σωστή τροφοδοσία
του μηχανήματος από την κεντρική παροχή αερίων και των
φιαλών.

3

3.1 Να διαθέτει ηλεκτρονικό μίκτη χορήγησης και ρύθμισης
φρέσκων αερίων από τουλάχιστον 0,3 lt/min έως 15 lt/min
τουλάχιστον, ικανό για την κάλυψη των απαιτήσεων της Low και
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Minimal Flow αναισθησίας.
3.2 Να διαθέτει τη δυνατότητα απευθείας ρύθμισης: α. του
ποσοστού Ο2 των φρέσκων αερίων και β. της συνολικής ροής
φρέσκων αερίων.

4

5

6

7

8

Να διαθέτει σύστημα εξασφάλισης ελάχιστης συγκέντρωσης Ο2
στα φρέσκα αέρια όχι μικρότερης του 25% όταν επιλέγεται μίγμα
φρέσκων αερίων Ο2/Ν2Ο. Στην περίπτωση πτώσης της πίεσης του
Ο2 το μηχάνημα να μεταπίπτει αυτόματα σε λειτουργία με
πεπιεσμένο αέρα.
Να διαθέτει αυτόματη ανάλυση των περιπτώσεων συναγερμών,
αποκλίσεων ή δυσλειτουργιών και αυτόματη κατάταξη και
απεικόνισή τους, ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους. Να διαθέτει
απαραιτήτως οπτικοακουστικό συναγερμό για:
α) μη σωστή πίεση τροφοδοσίας Ο2
β) κατά λεπτό αερισμό
γ) πίεση αεραγωγών
δ) διαρροή
Να φέρει σύστημα προσαρμογής δύο (2) ενεργών εξατμιστήρων
για χορήγηση αναισθητικών αερίων, με διάταξη ασφαλείας που
να αποκλείει την ταυτόχρονη ενεργοποίηση και των δύο
εξατμιστήρων. Να προσφερθεί προς επιλογή ένας εξαερωτήρας
SEVOFLURANE.
Να διαθέτει κύκλωμα επανεισπνοής:
α. Με κάνιστρο νατρασβέστου πολλαπλών χρήσεων, μεγάλης
χωρητικότητας για πολύωρες επεμβάσεις. Να παραδοθεί με
κάνιστρο πολλαπλών χρήσεων και πέντε (5) προγεμισμένα με
νατράσβεστο κάνιστρα μίας χρήσεως.
β. Θερμαινόμενο κύκλωμα ή σύστημα αντίστοιχης
αποδεδειγμένης τεχνολογίας, για την αποφυγή συμπύκνωσης
υδρατμών εντός αυτού κατά τη διάρκεια τόσο της κλασικής,
όσο της Low Flow και της Minimal Flow αναισθησίας.
γ. Με βαλβίδα ασφαλείας πίεσης ασθενή, κατά προτίμηση με
δυνατότητα ταχείας εκτόνωσης.
Δυνατότητα χορήγησης 100% οξυγόνου με χειροκίνητο αερισμό
μέσω διαβαθμισμένου μηχανικού ρυθμιστή ροής, σε περίπτωση
πτώσης της ηλεκτρικής τροφοδοσίας και εξάντλησης και της
μπαταρίας με δυνατότητα χρήσης πτητικού.

9

Να διαθέτει παρακαμπτήρια παροχή επείγουσας χορήγησης 100%
οξυγόνου (emergency oxygen flush) με ελάχιστη ροή 25 L/min. Η
εν λόγω ροή να μην επηρεάζει τον αυτόματο μηχανικό αερισμό.

10

Να ανιχνεύει, να αναγνωρίζει και να μετρά αυτόματα τη
συγκέντρωση του χορηγούμενου πτητικού αναισθητικού. Να έχει
δυνατότητα ταυτόχρονης ανίχνευσης δύο πτητικών με απεικόνιση
των συγκεντρώσεών τους.

11

Να πραγματοποιεί πλήρη αυτόματο έλεγχο των ηλεκτρονικών και
μηχανικών συστημάτων του και έλεγχο διαρροών πριν τεθεί σε
κανονική λειτουργία. Να αναφερθεί ο χρόνος πραγματοποίησης
του αυτοελέγχου.

12

Να διαθέτει επιπρόσθετη, ενσωματωμένη έξοδο οξυγόνου με ροή
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ρυθμιζόμενη, για οξυγονοθεραπεία (μάσκες venturi κλπ).

13

Να διαθέτει σύστημα απαγωγής αερίων (scavenging system)
αποτελούμενο από δοχείο συλλογής αναισθητικών αερίων με
ενσωματωμένο δείκτη της απορροφητικής ικανότητας της
απαγωγής της αίθουσας και σωλήνα απαγωγής εύκαμπτο
τουλάχιστον 4 μέτρων με κατάλληλο συνδετικό για το σύστημα
απαγωγής του χώρου εγκατάστασης.

14

Να διαθέτει αναρρόφηση βρόχων (με αέρια μηχανήματος ή VAC).

Γ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ
1.1 Να είναι απαραίτητα σύγχρονης, προηγμένης τεχνολογίας,
ηλεκτρονικά ελεγχόμενος, με συνεχόμενη εισπνευστική ροή
μεγαλύτερη των 160 L/min και να λειτουργεί:
α. ηλεκτρικά υπό τάση 220V/50Hz και πνευματικά με αέρα ή
και O2 ή
β. αμιγώς ηλεκτρικά υπό τάση 220V/50Hz.
1.2 Να αναφερθεί η τεχνολογία του αναπνευστήρα.

1

1.3 Να αναφερθεί το πρωτεύον και το δευτερεύον αέριο καθώς
και η μέση κατανάλωση αερίου οδήγησης (για την πρώτη
περίπτωση). Σε κάθε περίπτωση, να διαθέτει ενσωματωμένη
επαναφορτιζόμενη μπαταρία που να προσδίδει αυτονομία
τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτών.
1.4 Nα μην επηρεάζεται ο μηχανικός αερισμός σε περίπτωση
βλάβης του αισθητήρα ροής, εισπνοής.
2.1 Τα μέρη του συστήματος επανεισπνοής που επιμολύνονται από
εκπνεόμενα αέρια να αποστειρώνονται σε κλίβανο ατμού
(συμπεριλαμβανομένου
των
αισθητήρων
ροής).
Η
αποσυναρμολόγηση/συναρμολόγηση τους να είναι εύκολη.

2

2.2
Να
επισυναφθούν
οι
επίσημες
οδηγίες
αποσυναρμολόγησης/συναρμολόγησης όλων των αντίστοιχων
μερών, του εγχειριδίου χρήσης/απολύμανσης-αποστείρωσης του
κατασκευαστή.
3.1 Να εκτελεί τους παρακάτω τρόπους αερισμού:

3

α. αυτόματο (Spontaneous Breathing) και χειροκίνητο αερισμό
(Manual Ventilation)
β. μηχανικό αερισμό ελεγχόμενου όγκου (Volume Control
Ventilation VCV)
γ. μηχανικό αερισμό ελεγχόμενης πίεσης (Pressure Control
Ventilation PCV)
δ. συγχρονισμένο διαλείποντα υποχρεωτικό αερισμό
(Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation SIMV)
ε. αερισμό υποστήριξης πίεσης (Pressure Support) με
δυνατότητα ελέγχου του τερματισμού εισπνοής
στ. αυτόματο αερισμό συνεχούς θετικής πίεσης (CPAP)
ζ. αερισμό συνδυασμού όγκου και πίεσης (VC-Autoflow ή PRVC
ή αντίστοιχο).
3.2 Να διαθέτει δυνατότητα εκτέλεσης επιπλέον σύγχρονων
τρόπων αερισμού, που να επιτρέπουν τον αυτόματο
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(spontaneous) αερισμό και στις δύο φάσεις αναπνοής (εισπνοήεκπνοή)
3.3 Επιθυμητό σε περίπτωση διακοπής όλων των αερίων παροχής,
ο αναπνευστήρας να μπορεί να εκτελέσει μηχανικό αερισμό.
Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης από το χρήστη για:

4

Δ

α. Συχνότητα αναπνοών έως 100 bpm ή μεγαλύτερη
β. Σχέση Ι : Ε από 1:10 έως 4:1 τουλάχιστον
γ. Αναπνεόμενο όγκο (VT) από 20 ml ή μικρότερο έως και 1.500
ml τουλάχιστον.
δ. Πίεση PEEP τουλάχιστον έως 30 cm H2O
ε. Χρόνου Plateau (%)
στ. Μέγιστη εισπνευστική πίεση έως 80 cm H2O τουλάχιστον
ζ. Σκανδαλισμό ροής από 0,3 L/min τουλάχιστον
ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΑΤΡΩΝ
Το κυρίως μηχάνημα αναισθησίας να διαθέτει ενσωματωμένη
έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 15" αφής που να απεικονίζει σε
ψηφιακές ενδείξεις ή σε κυματομορφές τις παρακάτω
παραμέτρους:

1

α. συγκέντρωση εισπνεόμενου-εκπνεόμενου O2
β. χορηγούμενους όγκους ( MV, VT) και αναπνευστική
συχνότητα
γ. εφαρμοζόμενες πιέσεις (Peak, Plateau, Peep)
δ. συγκέντρωση εισπνεόμενου-εκπνεόμενου Ν2Ο, CO2 και
πτητικών αναισθητικών.
ε. ενδοτικότητα (compliance), αντίσταση (resistance) και
κλειστούς βρόχους πίεσης/όγκου και ροής/όγκου
στ. απορρόφηση αναισθητικών αερίων (MAC), διορθωμένη
βάσει ηλικίας.

2

Να διαθέτει ρυθμιζόμενα όρια συναγερμού και να απεικονίζει
μηνύματα συναγερμού ταξινομημένα σε τρεις (3) κατηγορίες
προτεραιότητας.

3

Οι μετρήσεις των πτητικών αναισθητικών, του Ν2Ο και του CO2 να
πραγματοποιούνται με αισθητήρα υπέρυθρης ακτινοβολίας, του
δε Ο2 μέσω παραμαγνητικού συστήματος για την αποφυγή
αναλωσίμων αισθητήρων.

4

Για τη διευκόλυνση της χορήγησης χαμηλών ή και ελάχιστων
ροών αναισθησίας, θα πρέπει να διαθέτει:
α) ειδικό λογισμικό που να προτείνει τα απαιτούμενα
(ελάχιστα) παρεχόμενα φρέσκα αέρια (ροή) λαμβάνοντας
υπόψη του τις ανάγκες του ασθενούς αλλά και τις διαρροές στο
κύκλωμα. Ή εναλλακτικά
β) αυτόματο σύστημα ρύθμισης της ροής των φρέσκων αερίων
βάσει των αναγκών του ασθενή.
Να αναφερθεί και να περιγράφει αναλυτικά η όποια από τις δύο
παραπάνω αποδεκτές λύσεις προσφέρεται.

5

Να διαθέτει σχεδιασμό που να παρέχει προστατευτικό αερισμό
και λειτουργίες για την αποφυγή ατελεκτασιών.
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Ε

1

ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΑΤΡΩΝ
1.1 Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων με έγχρωμη
οθόνη αφής, μεγέθους τουλάχιστον 15 ιντσών, δυνατότητα
απεικόνισης τουλάχιστον οχτώ (8) κυματομορφών και με
μπαταρία για αυτονομία τουλάχιστον 60 λεπτών για την
περίπτωση πτώσης της τροφοδοσίας ρεύματος.
1.2 Να έχει τη δυνατότητα
συμπαρακολούθησης.

απεικόνισης

σε

οθόνη

Να διαθέτει τυχόν ενισχυτικές βαθμίδες ή εξωτερικές συσκευές,
ώστε συνολικά να παρακολουθεί τα κάτωθι φαινόμενα:
2

3

4

5

6

7

α. Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG),
β. Τρείς (3) αιματηρές πιέσεις (IBP).
γ. Αναίμακτη πίεση (NIBP).
δ. Δύο θερμοκρασίες (Τ).
ε. Παλμική Οξυμετρία (SpO2).
στ. Καρδιακή παροχή (CO).
Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG)
3.6 Να απεικονίζει ευδιάκριτα την καρδιακή συχνότητα, ακόμη
και στις περιπτώσεις κακής σύνδεσης ή διακοπής ηλεκτροδίου
ΗΚΓ.
3.7 Να δίνει δυνατότητα επιλογής για συνεχή απεικόνιση
οποιασδήποτε από τις απαγωγές, καθώς και να απεικονίζει
ταυτόχρονα, έως δύο απαγωγές που επιλέγονται από το χειριστή.
3.8 Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης βηματοδότη.
3.9 Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης αρρυθμιών (τουλάχιστον
δέκα) καθώς και ανάλυσης του ST διαστήματος σε τρεις απαγωγές
τουλάχιστον.
3.10
Να έχει τη δυνατότητα απεικόνισης της κυματομορφής
της αναπνοής και να υπάρχει ψηφιακή ένδειξη της συχνότητας
των αναπνοών.
Αιματηρές πιέσεις (ΙΒΡ)
4.1. Να μετράει και να απεικονίζει ταυτόχρονα τρείς (3) αιματηρές
πιέσεις.
4.2. Να απεικονίζονται οι τιμές της συστολικής, διαστολικής και
μέσης πίεσης, καθώς και οι κυματομορφές των πιέσεων.
Αναίμακτη πίεση (ΝΙΒΡ)
5.1. Να διαθέτει λειτουργία χειροκίνητης και αυτόματης
εκκίνησης της μέτρησης σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.
5.2. Να απεικονίζονται οι τιμές συστολικής, διαστολικής και μέσης
αρτηριακής πίεσης, με ξεχωριστά όρια συναγερμού για κάθε μία
από αυτές.
Θερμοκρασία (Τ)
6.3. Να έχει την δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας σε δύο
διαφορετικά σημεία του σώματος (Τ1,Τ2), ταυτόχρονα, σε
περίπτωση που χρησιμοποιηθούν δύο αισθητήρες.
6.4. Στην παραπάνω περίπτωση να υπολογίζει και να αναδεικνύει
τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο σημείων (ΔΤ).
Παλμική οξυμετρία (SpO2)
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7.3 Να μετρά με αναίμακτη μέθοδο τον κορεσμό της
αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο μέσω αισθητήρα δακτύλου (probe)
πολλαπλών χρήσεων. Να είναι τεχνολογίας Nellcor ή Masimo.
7.4 Να απεικονίζει ψηφιακά τον κορεσμό % οξυγόνου και να
απεικονίζει την πληθυσμογραφική καμπύλη SpO2.
Καρδιακή παροχή (CO).
8

Να μετρά και να απεικονίζει τη καρδιακή παροχή με τη μέθοδο
της θερμοαραίωσης. Επιπλέον να μετράει και να απεικονίζει τη
μεταβλητότητα του παλμού πίεσης (pulse pressure variation PPV).

9

Να δύναται να αναβαθμιστεί με για την μέτρηση του βάθους
αναισθησίας με τη μέθοδο του διφασματικού δείκτη, (BIS).

10

Να είναι προστατευμένο από παράσιτα διαθερμίας και
απινίδωσης. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε νεογνά, παιδιά και
ενήλικες.

11

Να διαθέτει οπτικοακουστική διάταξη συναγερμού (Alarms) με
τρία επίπεδα προτεραιότητας και ρυθμιζόμενα όρια για όλες τις
παραμέτρους.

12

Να διαθέτει μνήμη trend χρονικής διάρκειας έξι (6) ημερών
τουλάχιστον, όλων των παραμέτρων σε γραφήματα και
αριθμητικές τιμές. Τα δεδομένα ασθενούς να μπορούν να
εξαχθούν μέσω θύρας USB σε αποθηκευτικό μέσο. Να διαθέτει
ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή τουλάχιστον δύο (2) καναλιών.

13

Να διαθέτει ειδικό λογισμικό για υπολογισμό δοσολογίας
φαρμάκων.
Να προσφερθεί προς επιλογή:

14

15

14.1 ενισχυτής ή εξωτερική συσκευή για παρακολούθηση
Νευρομυϊκής χάλασης (NMT)
14.2 ενισχυτής ή εξωτερική συσκευή για μέτρηση βάθους
αναισθησίας (BIS).
Το σύστημα να συνοδεύεται από:
15.1 καλώδιο ΗΚΓ 5-πολικό
15.2 καλώδιο ΗΚΓ 3-πολικό
15.3 τέσσερις περιχειρίδες (1 Small, 1 Medium, 1 Large, 1 Extra
Large)
15.4 αισθητήρα οξυμετρίας δακτύλου πολλαπλών χρήσεων,
τεχνολογίας Nellcor ή Masimo με τις αντίστοιχες προεκτάσεις
15.5
αισθητήρες
θερμοκρασίας
(δέρματος
και
οισοφάγου/ορθού)
και να συνοδεύεται εν γένει από τον απαραίτητο εξοπλισμό για
την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος πλην λοιπών
αναλωσίμων.

ΣΤ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ

1

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας του προσφερόμενου
εξοπλισμού για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια, στην οποία θα
περιλαμβάνονται
όλες
οι
επισκευές,
αντικαταστάσεις
ανταλλακτικών και αναλωσίμων χωρίς καμία επιβάρυνση (εκτός
των περιπτώσεων βλαβών για τις οποίες αποδειχθεί υπαιτιότητα
του χρήστη).
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2

Βεβαίωση από τον προμηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα
τεχνικής υποστήριξης με την ανάλογη τεχνογνωσία και
δυνατότητες αποκατάστασης βλαβών άμεσα και ότι διαθέτει
ανταλλακτικά για 10 τουλάχιστον έτη.

3

Θα πρέπει να πληροί τα διεθνή στάνταρτ ασφαλείας IEC και να
διαθέτει CE σύμφωνα με την Οδηγία 93/42 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και να διατίθεται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO
9001/00 & ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων) ή ισοδύναμα που πληρεί την Υ.Α.
ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα
εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.ΗΕ. ΒΑΣΗ ΤΟΥ π.δ.117/2004 και
αυτό να αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που θα
πρέπει να συνοδεύουν την προσφορά. Επίσης ο προμηθευτής να
διαθέτει ISO 27001 ή ισοδύναμο και όλος ο εξοπλισμός να
συμμορφώνεται κατά MDR Conformity.

4

Να δοθεί το ετήσιο κόστος συντήρησης, με πλήρη κάλυψη
ανταλλακτικών, ανά έτος και για οκτώ (8) έτη μετά τη λήξη της
εγγύησης καλής λειτουργίας.

5

Η προμηθεύτρια εταιρία, χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση,
αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει στους χώρους εγκατάστασης το
ιατρονοσηλευτικό
προσωπικό
καθώς
και
τους
μηχανικούς/βιοϊατρικούς του νοσοκομείου.

6

Να παραδώσει σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή, service
manual, user manual.
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Α/Α ΠΑΡ.
ΤΕΧΝ.
ΠΡ/ΦΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟ
ΜΕΝΟΥ

ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ
A

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Να είναι συμβατό και να λειτουργεί σε μαγνητικό περιβάλλον
30.000 Gauss και έως 3 Tesla και το βάρος του να είναι έως 5 kgr.

2

Να είναι κατάλληλο για νεογνά, παιδιά και ενήλικες.

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 10’’, ρυθμιζόμενης
φωτεινότητας, για την ταυτόχρονη απεικόνιση τουλάχιστον 4
κυματομορφών καθώς και των τιμών όλων των παραμέτρων.
Επιπλέον να απεικονίζεται η στάθμη της μπαταρίας των
ασύρματων ενισχυτών και διαφόρων μηνυμάτων.
Να διαθέτει φυσικά κομβία τα οποία να εκτελούν άμεσες
λειτουργίες όπως πχ. Λήψη αναίμακτης πίεσης, σίγαση
συναγερμών κλπ.
Να δύναται η εισαγωγή στοιχείων του ασθενή πχ. Όνομα, επίθετο
κλπ.
Να διαθέτει οπτικοακουστικούς ρυθμιζόμενους συναγερμούς για
όλες τις παραμέτρους και τα όρια να απεικονίζονται στην οθόνη.
Να διαθέτει φωτεινό φανό σε ευδιάκριτη θέση ο οποίος να
ενεργοποιείται με τον συναγερμό και να διαθέτει τρία (3)
διαφορετικά χρώματα ανάλογα την σοβαρότητα του συναγερμού.
Να διαθέτει και πίνακα που να αναφέρονται οι τελευταίοι
πενήντα (50) συναγερμοί.
Να διαθέτει Trends των τελευταίων 24 ωρών υπό μορφή πίνακα
με περίοδο αποθήκευσης τουλάχιστον κάθε τρία (3) λεπτά.
Να προσφερθεί προς επιλογή 2η οθόνη-μόνιτορ παρακολούθησης
των μετρήσεων και κυματομορφών πχ. στον δωμάτιο
προετοιμασίας του ασθενή και παράλληλα ο χρήστης να έχει την
δυνατότητα να ελέγχει το κεντρικό μόνιτορ. Η επικοινωνία με το
κεντρικό μόνιτορ να είναι ασύρματη. Να μπορεί να διαθέτει και
ενσωματωμένο καταγραφικό δύο καναλίων.
Να διαθέτει σύστημα στήριξης σε στατώ ορού και χειρολαβή και
την εύκολη μεταφορά του. Να διαθέτει και ειδικό στατώ για την
μεταφορά και χρήση του μόνιτορ στο τμήμα MRI.
Να λειτουργεί με ρεύμα πόλεως όπως επίσης να διαθέτει εύκολη
από
τον
χρήστη
προσθαφαιρούμενη
ενσωματωμένη
επαναφορτιζόμενη μπαταρία με δυνατότητα λειτουργίας
τουλάχιστον 6 ώρες.
Να διαθέτει την δυνατότητα να συνδεθεί με το σύστημα λήψης
ΗΚΓφήματος του Μαγνήτη (Gating). Να προσφερθεί προς
επιλογή.
Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO
14001, ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων) ή ισοδύναμα, ISO 27001 (Ασφαλή
Διαχείριση Πληροφοριών και δεδομένων – Data security) ή
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13

14
15
B
1
2
3
4
5

6
7
Γ
1
2
3
4
Δ

ισοδύναμο, να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης
Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ. 117/2004.
Να διαθέτει τους παρακάτω ενισχυτές:
 Ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG)
 αναίμακτης μέτρησης της αρτηριακής πίεσης (NIBP)
 Οξυμετρίας (SPO2)
Να δύναται να αναβαθμιστεί για την παρακολούθηση αιματηρών
πιέσεων, θερμοκρασίας, αέρια αναισθησίας, καπνογραφίας
sidestream και οξυγόνου.
Για κάθε μία από τις παραπάνω ενισχυτικές βαθμίδες να
καλύπτονται οι κάτωθι απαιτήσεις:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
(ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ)
Ο ενισχυτής να είναι ασύρματος με ενσωματωμένη μπαταρία
τουλάχιστον 12 ωρών και η φόρτιση να επιτυγχάνεται πάνω στο
μόνιτορ σε ειδική θέση
Να λειτουργεί με 5-πολικό καλώδιο με αποσπώμενους
ακροδέκτες για την παρακολούθηση έως και 7 απαγωγές.
Να απεικονίζονται τουλάχιστον δύο (2) απαγωγές στο μόνιτορ.
Να διαθέτει ειδικό φίλτρο αποκοπής παρασίτων προερχόμενων
από τον μαγνήτη.
Να διαθέτει εύρος απεικόνισης παλμών τουλάχιστον μεταξύ 30230 bpm με ακρίβεια ± 1 bpm.
Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της ενίσχυσης σε τουλάχιστον
πέντε (5) διαφορετικά επίπεδα και της ταχύτητας σε
τουλάχιστον δύο (2) επίπεδα.
Να παραδοθεί με 5-πολικό καλώδιο.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΠΙΕΣΗ)
Η λήψη να γίνεται με την ταλαντωσσυμμετρική μέθοδο.
Να διαθέτει χειροκίνητη, αυτόματη με ρυθμιζόμενα χρονικά
διαστήματα μεταξύ 3-30 λεπτών και συνεχόμενη STAT
λειτουργίες.
Να απεικονίζονται ταυτόχρονα οι τιμές της συστολικήςδιαστολικής και μέσης πίεσης.
Να παραδοθεί με περιχειρίδα ενηλίκων. Να προσφερθεί προς
επιλογή η παίδων και νεογνών.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ)

2

Ο ενισχυτής να είναι ασύρματος τεχνολογίας MASIMO με
ενσωματωμένη μπαταρία τουλάχιστον 12 ωρών και η φόρτιση
να επιτυγχάνεται πάνω στο μόνιτορ σε ειδική θέση.
Να απεικονίζεται η κυματομορφή και η αριθμητική τιμή της
οξυμετρίας όπως επίσης η καρδιακή συχνότητα.

3

Να διαθέτει εύρος μέτρησης από 1 – 100% με ακρίβεια ±3% στο
εύρος 70 – 100%.

4

Να παραδοθεί με αισθητήρα δακτύλου ενηλίκων πολλαπλών
χρήσεων. Να προσφερθεί προς επιλογή αισθητήρας παίδων.

1
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) τουλάχιστον
χρόνια.

2

Να υπάρχει εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για δέκα (10)
τουλάχιστον χρόνια.

3

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να διαθέτει πιστοποιητικό
σήμανσης CE.

Σελίδα 79

21PROC009638710 2021-12-01

Α/Α ΠΑΡ.
ΤΕΧΝ.
ΠΡ/ΦΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟ
ΜΕΝΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΤΕΜ. 22)
A
1

2
3

4

5
6
7

8

9

10

11

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΚΛΙΝΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ)
Η προσφερόμενη κλίνη νοσηλείας ασθενών να είναι ηλεκτρική,
κατασκευασμένη από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής και
κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση.
Η προσφερόμενη κλίνη να συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή
οδηγία IEC 60601-2-52 που αφορά την ασφάλεια και τη
λειτουργία των Ιατρικών Κρεβατιών.
Βαθμός προστασίας τουλάχιστον IPX4 για τα ηλεκτρικά της μέρη.
H επιφάνεια κατάκλισης να είναι διαστάσεων 200 x 90 cm (± 5%)
αποτελούμενη από 4 τμήματα: πλάτης, λεκάνης, μηρών και
ποδιών, κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό, το οποίο να
δύναται να καθαριστεί και να απολυμανθεί. Τα επιμέρους
τμήματα να δύνανται να αντικατασταθούν σε περίπτωση φθοράς
τους.
Να είναι ισχυρής κατασκευής με το ασφαλές φορτίο λειτουργίας
(Safety Working Load) ≥ 250 κιλά, χωρίς κανένα περιορισμό στις
κινήσεις.
Η εξωτερική σε πλάτος διάσταση του κρεβατιού να μην ξεπερνά
τα 100 εκατοστά.
Να διαθέτει ενσωματωμένη επέκταση (να αναφερθεί το μήκος)
έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ψηλότερους ασθενείς.
Οι μετόπες κεφαλής και ποδιών να προσθαφαιρούνται εύκολα
και να είναι από ανθεκτικό υλικό, το οποίο να δύναται να
καθαριστεί και να απολυμανθεί. Να μπορούν να κλειδώνουν στο
σασί προς αποφυγή μη ηθελημένης αφαίρεσης τους π.χ. κατά τη
μεταφορά.
Το κρεβάτι να διαθέτει πλαϊνά αναδιπλούμενα προστατευτικά
κάγκελα 3/4 στην κάθε πλευρά της κλίνης (2 στο σύνολο σε κάθε
πλευρά) και ύψος τουλάχιστον 33 εκ για τη μεγαλύτερη ασφάλεια
του ασθενούς. Να είναι ενσωματωμένα στο ερεισίνωτο της κλίνης
(να ακολουθούν τις κινήσεις του ερεισίνωτου). Να διαθέτουν
μηχανισμό ανάπτυξης και σύμπτυξης σε επίπεδο κάθετο της
επιφάνειας της κλίνης και όχι περιστροφικό. Να αναλυθεί.
Να διαθέτει χειριστήριο ενσύρματο ασθενή και ενσύρματο
χειριστήριο νοσηλευτικού προσωπικού. Το χειριστήριο του
νοσηλευτικού προσωπικού να μπορεί να ελέγχει όλες τις
ηλεκτρικές κινήσεις της κλίνης και να έχει τη δυνατότητα
επιλεκτικής απομόνωσης-περιορισμό κινήσεων αυτής προς
αποφυγή απρόσκοπτων κινήσεων.
Τα χειριστήρια να ενεργοποιούνται με ένα κουμπί και να
απενεργοποιούνται αυτόματα σε περίπτωση μη χρήσης τους μετά
από ορισμένο χρόνο. Επιπλέον να υπάρχει δυνατότητα να
λαμβάνονται προγραμματισμένες κινήσεις όπως οριζοντίωση,
Trendelenburg, CPR και καθιστής καρδιολογικής καρέκλας.
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Ιδιαίτερα για το CPR, η κλίνη να οριζοντιώνεται και να κατεβαίνει
στο κατώτερο σημείο ύψους για εύκολη διαχείριση της
διαδικασίας ΚΑΡΠΑ από οποιονδήποτε, με το ειδικό κομβίο CPR
μόνο.
Το χειριστήριο του ασθενούς να αποσπάται εύκολα χωρίς τη
χρήση εργαλείων και χωρίς την ανάγκη μετακίνησης του
ασθενούς από τη θέση κατάκλισης. Να διαθέτει φωτιζόμενα
κομβία για τον καλύτερο και ασφαλέστερο χειρισμό του από τον
ασθενή.
Να υπάρχει εξωτερικός προσαρμογέας αμφίπλευρα της κλίνης για
την άμεση αποσύνδεση και μεταφορά του ενσύρματου
χειριστηρίου του ασθενούς και στις πλευρές της κλίνης για την
καλύτερη εξυπηρέτηση. Επίσης να μπορεί να συνδεθεί και σε
άλλη κλίνη με αντίστοιχο προσαρμογέα.
Να μπορεί απαραιτήτως να ρυθμιστούν ηλεκτρικά μέσω
ηλεκτρικών μοτέρ με προστασία υπερφόρτωσης και ηχητική
ειδοποίηση σε περίπτωση υπέρβασης, οι ακόλουθες θέσεις
και να διαθέτει μπαταρία για την επίτευξη των κινήσεων
αυτών, σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος ή μετακίνησης της
κλίνης:
α. Ύψος από 40-75 cm τουλάχιστον, για την εύκολη
εξέταση και τοποθέτηση του ασθενούς.
β. Τμήματος πλάτης τουλάχιστον 60ο.
γ. Τμήματος μηρών τουλάχιστον 20ο.
δ. Trendelburg\anti-trendelenburg τουλάχιστον 12ο.
Να λαμβάνει τη θέσης ανάγκης CPR και μηχανικά από τις δύο
πλευρές της κλίνης.
Η κλίνη να διαθέτει ειδικό σχεδιασμό που να αποφορτίζει την
πίεση που δέχεται ο ασθενής στο τμήμα της κοιλιακής χώρας
κατά την καθιστή θέση.(Να αναφερθεί ο τρόπος).
Να διαθέτει ειδική υποδοχή στη μετόπη των ποδιών για την
εναπόθεση των κλινοσκεπασμάτων και την εξυπηρέτηση του
νοσηλευτικού προσωπικού, κατά την αλλαγή τους.
Να φέρει τουλάχιστον δύο θέσεις για στατώ ορού και χειρολαβή
έλξεως.
Να προσφερθεί ράγα στήριξης και άγκιστρα με θέσεις λήψης
διαφόρων παρελκομένων αμφίπλευρα της κλίνης.
Να φέρει τέσσερεις (4) τροχούς (κατ’ ελάχιστον ο ένας
αντιστατικός) μεγάλης διαμέτρου τουλάχιστον 150mm με
κεντρικό σύστημα φρένων.
Να διαθέτει προσκρουστήρες στις τέσσερις γωνίες της κλίνης.
Να διαθέτει ηχητικό προειδοποιητικό σήμα εάν τα φρένα είναι
απενεργοποιημένα μεν αλλά η κλίνη παραμένει συνδεδεμένη
στην παροχή ρεύματος ή ανάλογο σύστημα προστασίας (να
αναφερθεί αναλυτικά).
Να διαθέτει ειδική φωτεινή ένδειξη στην κατάσταση του
χαμηλότερου ύψους της κλίνης για την προστασία του ασθενή
από τραυματισμούς λόγω πτώσης του. Να αναφερθεί αναλυτικά.

B

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ)

1

Το στρώμα να είναι κατασκευασμένο από υλικά αρίστης
ποιότητας, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.
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Πάχους διαστάσεων τουλάχιστον 14cm κατάλληλες για χρήση με
τις προσφερόμενες κλίνες και τουλάχιστον δυο (2) στρώσεων για
βέλτιστη διανομή και διατήρηση της υπό τον ασθενή
θερμοκρασία, καθώς και την αποφυγή ανάπτυξη υγρασίας.
Να είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλής πυκνότητας και
αντοχής και στις δύο στρώσεις. Να αναφερθεί η πυκνότητα.
Να είναι βραδύκαυστο. Να αναφερθεί η οδηγία.
Το στρώμα να είναι ελαφρύ, το μέγεθός του ανάλογο των
διαστάσεων της κλίνης και κατάλληλο για βάρους ασθενή 200
κιλά τουλάχιστον.
Στις επικίνδυνες περιοχές η πάνω επιφάνεια του στρώματος να
διαθέτει τομές για το κεφάλι και τις φτέρνες ώστε να υπάρχει
καλύτερη κυκλοφορία αέρα μεταξύ του δέρματος του ασθενή και
του στρώματος όπως επίσης βέλτιστη διανομή πιέσεων.
Το στρώμα να διαθέτει κάλυμμα με τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
α) Κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη
β) Αδιάβροχο
γ) Αεροδιαπερατό
δ) Αντιβακτηριακό
ε) Διελαστικό
στ') Να πλένεται σε πλυντήριο. Να αναφερθεί η θερμοκρασία
πλύσης.
ζ) Οι ραφές του να είναι ραμμένες με τρόπο (να αναφερθεί η
μέθοδος) ώστε να παρέχεται βέλτιστη προστασία του
στρώματος από εισροή υγρών.
η) Δυνατότητα αφαίρεσης του με φερμουάρ 360o. Το
φερμουάρ να καλύπτεται για την αποφυγή εισροής υγρών από
τα πλάγια του στρώματος.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) τουλάχιστον
χρόνια.
Να υπάρχει εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για δέκα (10)
τουλάχιστον χρόνια.
Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να διαθέτει πιστοποιητικό
σήμανσης CE.
Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή
ισοδύναμο.
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ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΘΑΛΑΜΩΝ (ΤΕΜ 15)
A

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ –
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Προμήθεια και τοποθέτηση δεκατεσσάρων (14) μονόφυλλων
αυτόματα συρόμενων θυρών και μιας (1) δίφυλλης αυτόματα
συρόμενης θύρας στην Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική κλινική του
Νοσοκομείου.
1. Πιστοποιήσεις

1



Ο σχεδιασμός, η διαδικασία παραγωγής και ο ποιοτικός
έλεγχος όλων των διατομών να έχουν πιστοποιηθεί με το
Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001.



Η διαδικασία βαφής να είναι πιστοποιημένη και να
διενεργείται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα βαφής
QUALICOAT και RAL (GSB).



Ο μηχανισμός να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το
πρότυπο DIN 18650.

Τα πιστοποιητικά ποιότητας θα πρέπει να συμπεριληφθούν
στην τεχνική προσφορά.
2. Παρατηρήσεις, Οδηγίες εφαρμογής


Για την τοποθέτηση των θυρών θα προηγηθεί αποξήλωση της
υφιστάμενης μεταλλικής κάσας, αποκατάσταση των
επιχρισμάτων και χρωματισμός στα σημεία επεμβάσεων. Οι
ακριβείς διαστάσεις των θυρών θα καθοριστούν κατά την
φάση της κατασκευής.



Για την εγκατάσταση και λειτουργία του μηχανισμού των
αυτόματων θυρών απαιτούνται οι εξής εργασίες:
Ηλεκτρολογικές εργασίες για την εγκατάσταση των
καλωδίων παροχής ρεύματος του μηχανισμού των
θυρών από τον κεντρικό πίνακα κλιματισμού κλινικής, με
όδευση εντός επίτοιχου ηλεκτρολογικού καναλιού, όπου
δεν είναι δυνατή η όδευση εντός ψευδοροφής. Σε κάθε
περίπτωση θα υπάρχει προσυνεννόηση με την Τεχνική
υπηρεσία του νοσοκομείου πριν την εκτέλεση της
εργασίας.

2



Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνουν από τον
ανάδοχο οι απαραίτητοι έλεγχοι και δοκιμές, καθώς και η
λειτουργική πιστοποίηση των θυρών.



Ο κατασκευαστής θα δώσει στην Τ.Υ. οδηγίες χρήσης στα
ελληνικά και πληροφορίες λειτουργικής διαχείρισης του
εξοπλισμού στο προσωπικό του νοσοκομείου.



Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο το
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προσωπικό της που θα χρησιμοποιήσει στην εκτέλεση των
εργασιών και θα φέρει την αποκλειστική αστική και ποινική
ευθύνη για κάθε τυχόν ατύχημα ή πρόκληση σωματικής ή
υλικής βλάβης που τυχόν θα συμβεί στο προσωπικό που θα
απασχολήσει ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Η ανάδοχος
Εταιρεία υποχρεώνεται να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα
προστασίας του προσωπικού και οποιουδήποτε τρίτου, αλλά
και για την καλή εκτέλεση του έργου. Επίσης υποχρεώνεται να
εκτελεί τις εργασίες της χωρίς να παρενοχλεί την λειτουργία
του Νοσοκομείου.


Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του
ενδιαφερομένου στο διαγωνισμό είναι να επισκεφτεί τους
χώρους του νοσοκομείου όπου πρόκειται να γίνουν οι
εργασίες για να λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών και των
χώρων εργασίας. Η τεχνική υπηρεσία θα εκδίδει σχετική
βεβαίωση την οποία ο συμμετέχων θα συμπεριλάβει στον
φάκελο των δικαιολογητικών.

Προσφορές οι οποίες δεν θα ανταποκρίνονται στα ανωτέρω θα
απορρίπτονται.
Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των Τεχνικών Προδιαγραφών
θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική
αναφορά τούτου ή όχι. Επίσης:


να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2)
τουλάχιστον χρόνια.



να υπάρχει εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για δέκα
(10) τουλάχιστον χρόνια.

B

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΔΙΦΥΛΛΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ)

1

1. Μηχανισμό αποτελούμενο από:
1.1. Προφίλ αλουμινίου με οδηγό από σκληρή συνθετική
επικάλυψη για αθόρυβη λειτουργία.
1.2. Σύστημα μεταφορέων/ανάρτησης εντελώς αθόρυβο με
πολλαπλές τροχαλίες σε ρουλεμάν μπίλιας.
1.3. Μονάδα οδήγησης με μοτέρ που δεν χρειάζεται συντήρηση.
Ηλεκτρονικό ρυθμιστή μοτέρ.
1.4. Μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου επιτηρούμενη από
μικροεπεξεργαστή,
με
αυτοέλεγχο
και επιτήρηση
συνδεσμολογιών, αυτοελεγχόμενη διαδικασία κίνησης,
καθώς επίσης και αυτόματο έλεγχο με:
1.4.1. Συνεχή μέτρηση μάζας και τριβών.
1.4.2. Προκαταρκτικές ρυθμίσεις της μέγιστης ταχύτητας
μεταξύ 0,1 - 0,6 m/sec.
1.4.3. Έλεγχο αντίστασης κατά την παρεμβολή εμποδίων.
1.4.4. Έλεγχο – διαχείριση ασφαλούς διέλευσης από
φωτοκουρτίνα υπερύθρων στην εσωτερική πλευρά κατά
ΕΝ16005.
1.4.5. Αυτόματο STOP στις θέσεις ανοικτή, κλειστή, μειωμένου
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ανοίγματος χωρίς τερματικούς διακόπτες.
1.4.6. Ευαίσθητο μηχανισμό αναστροφής / σταματήματος σε
παρεμβολή εμποδίων, με ρυθμίσεις ακριβείας.
1.4.7. Μνήμη βλαβών μηχανισμού.
1.4.8. Επίτοιχο κοντρόλ με δυνατότητα των παρακάτω
ρυθμίσεων – λειτουργιών : ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ, ΑΥΤΟΜΑΤΗ,
ΑΝΟΙΚΤΗ, ΜΟΝΟ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΝΥΚΤΟΣ.
1.4.9. Λειτουργίες
ρυθμιζόμενες
ανεξάρτητα:
 RESET : επιστροφή στις αρχικές ρυθμίσεις
 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ : περίπου 40% - 100% της
αρχικής ταχύτητας
 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ : περίπου 25 - 66% της αρχικής
ταχύτητας
 ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ : περίπου 40 - 90% με
διαβάθμιση περίπου ανά 5mm
 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΕΣΗ : 0 - 20 sec
1.4.10.
Ενδείξεις βλαβών.
Ύψος μηχανισμού περίπου 120-150 cm. Κάλυμμα μηχανισμού
βαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL 7044.
2

Η θύρα θα λειτουργεί με μπουτόν τύπου mosaic εσωτερικά εξωτερικά.

3

Το συρόμενο φύλλο (2 τεμ.) θα διαθέτει κρύσταλλο triplex 5+5,
οριζόντια τραβέρσα αλουμινίου με ενιαίο μέτωπο, πλάτους
25cm, και προφίλ αλουμινίου τύπου ALUMIL M9050 ή
αντίστοιχο, προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά ISO
παραγωγική διαδικασία. Τα προφίλ αλουμινίου να είναι
κατασκευασμένα με προδιαγραφές αεροστεγανότητας και
υδατοστεγανότητας. Το προφίλ αλουμινίου θα είναι χρώματος
RAL 7044. Στα κρύσταλλα θα τοποθετηθεί μεμβράνη, σχεδίου
Τεχνικής Υπηρεσίας. Επίσης θα τοποθετηθεί κατάλληλο
αντίκρισμα από αλουμίνιο για την καλή εφαρμογή κλεισίματος
της νέας θύρας.

4

Ηλεκτρομηχανικό κλείδωμα (1 σετ) μέσα στον μηχανισμό. Παροχή
άμεσου μπλοκαρίσματος των φύλλων της πόρτας κατά την
επιλογή της θέσης.

5

Άνοιγμα κινδύνου (1 σετ) σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για 30
λεπτά μετά τη διακοπή που περιλαμβάνει:
 Μπαταρίες μέσα στο μηχανισμό.
 Αυτόματο έλεγχο κατάστασης της μπαταρίας.
 Σύστημα φόρτισης μπαταριών με ένδειξη τάσης.
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 Επιλογή wake-up για ένα τελευταίο άνοιγμα της κλειδωμένης
ή ξεκλείδωτης θύρας, εφόσον η τάση της μπαταρίας έχει
πέσει κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο και εάν η διακοπή του
ρεύματος συνεχίζεται, από την εξωτερική κλειδαριά.
Γ

1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ)
1. Μηχανισμό αποτελούμενο από:
1.1. Προφίλ αλουμινίου με οδηγό από σκληρή συνθετική
επικάλυψη για αθόρυβη λειτουργία.
1.2. Σύστημα μεταφορέων/ανάρτησης εντελώς αθόρυβο με
πολλαπλές τροχαλίες σε ρουλεμάν μπίλιας.
1.3. Μονάδα οδήγησης με μοτέρ που δεν χρειάζεται συντήρηση.
Ηλεκτρονικό ρυθμιστή μοτέρ.
1.4. Μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου επιτηρούμενη από
μικροεπεξεργαστή,
με
αυτοέλεγχο
και επιτήρηση
συνδεσμολογιών, αυτοελεγχόμενη διαδικασία κίνησης,
καθώς επίσης και αυτόματο έλεγχο με:
1.4.1. Συνεχή μέτρηση μάζας και τριβών.
1.4.2. Προκαταρκτικές ρυθμίσεις της μέγιστης ταχύτητας μεταξύ
0,1 - 0,6 m/sec.
1.4.3. Έλεγχο αντίστασης κατά την παρεμβολή εμποδίων.
1.4.4. Έλεγχο – διαχείριση ασφαλούς διέλευσης από
φωτοκουρτίνα υπερύθρων στην εσωτερική πλευρά κατά
ΕΝ16005.
1.4.5. Αυτόματο STOP στις θέσεις ανοικτή, κλειστή, μειωμένου
ανοίγματος χωρίς τερματικούς διακόπτες.
1.4.6. Ευαίσθητο μηχανισμό αναστροφής / σταματήματος σε
παρεμβολή εμποδίων, με ρυθμίσεις ακριβείας.
1.4.7. Μνήμη βλαβών μηχανισμού.
1.4.8. Επίτοιχο κοντρόλ με δυνατότητα των παρακάτω ρυθμίσεων
– λειτουργιών : ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ, ΑΥΤΟΜΑΤΗ, ΑΝΟΙΚΤΗ,
ΜΟΝΟ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΝΥΚΤΟΣ.
1.4.9.Λειτουργίες
ρυθμιζόμενες
ανεξάρτητα:
 RESET : επιστροφή στις αρχικές ρυθμίσεις
 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ : περίπου 40% - 100% της αρχικής
ταχύτητας
 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ : περίπου 25 - 66% της αρχικής
ταχύτητας
 ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ : περίπου 40 - 90% με διαβάθμιση
περίπου ανά 5mm
 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΕΣΗ : 0 - 20 sec
1.4.10. Ενδείξεις βλαβών.
Ύψος μηχανισμού περίπου 120-150 cm. Κάλυμμα μηχανισμού
βαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL 7044. Ο μηχανισμός θα
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τοποθετηθεί στον υφιστάμενο τοίχο άνωθεν του ανοίγματος της
θύρας.

2

Η θύρα θα λειτουργεί με μπουτόν τύπου mosaic εσωτερικάεξωτερικά εκτός μίας στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται και
πληκτρολόγιο εξωτερικά.

3

Το συρόμενο φύλλο (1 τεμ.) θα διαθέτει κρύσταλλο triplex 5+5,
οριζόντια τραβέρσα αλουμινίου με ενιαίο μέτωπο, πλάτους
25cm, και προφίλ αλουμινίου τύπου ALUMIL M9050 ή
αντίστοιχο, προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά ISO
παραγωγική διαδικασία. Τα προφίλ αλουμινίου να είναι
κατασκευασμένα με προδιαγραφές αεροστεγανότητας και
υδατοστεγανότητας. Το προφίλ αλουμινίου θα είναι χρώματος
RAL 7044. Στα κρύσταλλα θα τοποθετηθεί μεμβράνη, σχεδίου
Τεχνικής Υπηρεσίας. Επίσης θα τοποθετηθεί κατάλληλο
αντίκρισμα από αλουμίνιο για την καλή εφαρμογή κλεισίματος
της νέας θύρας.

4

Ηλεκτρομηχανικό κλείδωμα (1 σετ) μέσα στον μηχανισμό. Παροχή
άμεσου μπλοκαρίσματος του φύλλου της πόρτας κατά την
επιλογή της θέσης.

5

Άνοιγμα κινδύνου (1 σετ) σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για 30
λεπτά μετά τη διακοπή που περιλαμβάνει:
 Μπαταρίες μέσα στο μηχανισμό.
 Αυτόματο έλεγχο κατάστασης της μπαταρίας.
 Σύστημα φόρτισης μπαταριών με ένδειξη τάσης.
 Επιλογή wake-up για ένα τελευταίο άνοιγμα της
κλειδωμένης ή ξεκλείδωτης θύρας, εφόσον η τάση της
μπαταρίας έχει πέσει κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο και
εάν η διακοπή του ρεύματος συνεχίζεται, από την
εξωτερική κλειδαριά.
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Α/Α ΠΑΡ.
ΤΕΧΝ.
ΠΡ/ΦΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ INVERTER (TEM 18)
A

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ –
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Γενικά


Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας θα πρέπει να επιλεγούν
μονάδες με πολύ αποδοτική λειτουργία, ώστε η επιβάρυνση
του ηλεκτρικού δικτύου να είναι η ελάχιστη δυνατή.
Συγκεκριμένα να είναι τύπου inverter με συνολικό
συντελεστή απόδοσης για ψύξη (SEER) τουλάχιστον κλάσης
Α++, και να είναι επώνυμου κατασκευαστικού οίκου (π.χ.
DAΙKIN, PANASONIC, MITSUBISHI, GREE, FUJITSU, CARRIER
κτλ.).



Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει:
1..1. Άδεια 3ης Βαθμίδας-Εργοδηγού ψυκτικού σύμφωνα με
το ΠΔ1/2013.

1

1..2. Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO∙9001
με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών κατασκευής,
συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων ψύξηςθέρμανσης-κλιματισμού.
Αποδεικτικά έγγραφα των ανωτέρω θα πρέπει να
συμπεριληφθούν στην τεχνική προσφορά.


Όλες οι εργασίες θα γίνουν με επιμέλεια και με μέριμνα για
την κατά το δυνατό μικρότερη ενόχληση της λειτουργίας του
Νοσοκομείου.

Παρατηρήσεις, Οδηγίες εφαρμογής


Αποξήλωση όπου απαιτείται των παλαιών υφιστάμενων
κλιματιστικών μονάδων. Όλα τα αποξηλωθέντα υλικά θα
μεταφερθούν σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία.



Προμήθεια και εγκατάσταση του παρακάτω εξοπλισμού:


2

τέσσερις (4) μονάδες απόδοσης 9.000 btu/h,

 δεκατέσσερις (14) μονάδες απόδοσης 12.000 btu/h
Για την εγκατάσταση των κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου
τύπου απαιτούνται οι εξής εργασίες:


Ηλεκτρολογικές εργασίες για την εγκατάσταση των καλωδίων
παροχής ρεύματος των μονάδων από τον κεντρικό πίνακα
κλιματισμού κλινικής, με όδευση εντός επίτοιχου
ηλεκτρολογικού καναλιού, όπου δεν είναι δυνατή η όδευση
εντός ψευδοροφής. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει
προσυνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου
πριν την εκτέλεση της εργασίας.
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Διάνοιξη οπών σε τοιχοποιίες για τη διέλευση των
σωληνώσεων μεταξύ των μονάδων και αποκατάστασή τους,
και κατά τρόπο που δεν θα βλάπτει τη στατική επάρκεια του
οικοδομικού μέρους του έργου.



Στήσιμο εξωτερικής σκαλωσιάς, όπου και αν απαιτείται, για
την ανάρτηση των εξωτερικών μονάδων και του δικτύου
αποχέτευσής τους από τη μονάδα έως το έδαφος.



Εργασίες ψυκτικού για την υδραυλική σύνδεση των
μονάδων, την πλήρωση με Freon και την ενεργοποίησή τους.

Η παράδοση των νέων μονάδων θα γίνει σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.


Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνουν από τον
κατασκευαστή οι απαραίτητοι έλεγχοι ορθής λειτουργίας.



Ο ανάδοχος θα δώσει στην Τ.Υ. οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
Επίσης θα γίνει εκπαίδευση του προσωπικού του
νοσοκομείου στη χρήση του εξοπλισμού.



Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο το
προσωπικό της που θα χρησιμοποιήσει στην εκτέλεση των
εργασιών και θα φέρει την αποκλειστική αστική και ποινική
ευθύνη για κάθε τυχόν ατύχημα ή πρόκληση σωματικής ή
υλικής βλάβης που τυχόν θα συμβεί στο προσωπικό που θα
απασχολήσει ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Η ανάδοχος
Εταιρεία υποχρεώνεται να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα
προστασίας του προσωπικού και οποιουδήποτε τρίτου, αλλά
και για την καλή εκτέλεση του έργου.



Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του
ενδιαφερομένου στο διαγωνισμό είναι να επισκεφτεί τις
εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, όπου πρόκειται να γίνουν
οι εργασίες για να λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών και των
χώρων εργασίας. Η τεχνική υπηρεσία θα εκδίδει σχετική
βεβαίωση την οποία ο συμμετέχων θα συμπεριλάβει στον
φάκελο των δικαιολογητικών.

3

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) τουλάχιστον
χρόνια.

4

Να υπάρχει εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για δέκα (10)
τουλάχιστον χρόνια.
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Α/Α ΠΑΡ.
ΤΕΧΝ.
ΠΡ/ΦΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟ
ΜΕΝΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙ -ΠΡΙΟΝΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
A

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Τρυπάνι-Πριόνι Μπαταρίας, αυλοφόρο, για τις ανάγκες των
ορθοπεδικών χειρουργικών επεμβάσεων.

B

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1

Να διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό ώστε να είναι εύχρηστο στο
χειρουργό.

2

Να διαθέτει εύχρηστο και εύκολο σύστημα ασφάλισης διαφόρων
συνδετικών τρυπανισμού, γλυφανισμού, πριονιού, εισαγωγής
συρμάτων κλπ.

3

Η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής (λειτουργία Forward, Reverse
Drilling, Reaming) να είναι ελεγχόμενη και αυξομειούμενη από τη
σκανδάλη.

4

Να αποστειρώνεται
αποστείρωσης.

5

Να χρησιμοποιεί μπαταρίες τελευταίας τεχνολογίας Ιόντων
Λιθίου.

με

όλους

τους

γνωστούς

τρόπους

Να αποτελείται από:

6

1) Χειρολαβή Τρυπανιού
2) Χειρολαβή Πριονιού (Oscillating Saw)
3) Συνδετικό Drill Jacobs Chuck
4) Συνδετικό Drill AO
5) Συνδετικό Ream (Hudson κλπ.)
6) Συνδετικό Ream AO
7) Συνδετικό Kirschner-Wire
8) Συνδετικό Oscillating Saw
9) Δύο (2) μπαταρίες Ιόντων Λιθίου
10) Φορτιστή μπαταριών τεσσάρων Θέσεων

7

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) τουλάχιστον
χρόνια.

8

Να υπάρχει εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για δέκα (10)
τουλάχιστον χρόνια.

9
10

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να διαθέτει πιστοποιητικό
σήμανσης CE.
Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή
ισοδύναμο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘’ΙΙI’’
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.)
[άρθρου 79 παρ. 1 & 3 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων των οδηγιών

Σε συνημμένο αρχείο της διακήρυξης περιλαμβάνονται:
1. Υπόδειγμα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης της διακήρυξης, σε μορφή αρχείου .pdf, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστό της μέρος.
2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης της διακήρυξης, σε μορφή αρχείου .xml, το οποίο θα
μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι οικονομικοί φορείς, προκειμένου να συντάξουν μέσω της
ηλεκτρονικής

υπηρεσίας

eΕΕΕΣ

-

eΤΕΥΔ

του

διαδικτυακού

τόπου

http://www.eprocurement.gov.gr, στο πεδίο: «Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες
eΕΕΕΣ-eΤΕΥΔ», τη σχετική απάντηση τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘’ΙV’’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθ. ΠΚΜ/2021)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας ………………………………………………………..
Κατάστημα

………………………………………………………..

Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX) …………

Ημερομηνία έκδοσης…………………..

ΕΥΡΩ ………………………………….

Προς: Το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Λεωφόρος Παπανικολάου Δ.Κ. ΕΞΟΧΗΣ – Δήμου ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ - ΤΚ 57010

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…………………………………..
ΕΥΡΩ ……………………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
………………………………..υπέρ

της

επιχείρησης

……………………….…με

Α.Φ.Μ……………………

και

Δ/νση

………………………………………………………. για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό για την
……………………………………………………………………………………………………………………………………σύμφωνα με την υπ’
αριθ. ΠΚΜ/2021 διακήρυξή σας, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την ………………..
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω επιχείρησης καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας σας με
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………………………
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί
από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας……………………..
Κατάστημα

…………………….

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. fax)

Ημερομηνία έκδοσης……………
ΕΥΡΩ …………………………….
Προς
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Λεωφόρος Παπανικολάου Δ.Κ. ΕΞΟΧΗΣ – Δήμου ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ - ΤΚ 57010

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……………..….…… ΕΥΡΩ ………….…
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ……….. (και ολογράφως)………………………… στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ
της επιχείρησης…………………………………………………………. με Α.Φ.Μ……………………
Δ/νση …………………………………………………………………… για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με
αριθμό

………………...

σύμβασης,

που

υπέγραψε

μαζί

σας

για

την

………………………………………………………………………………………………………………………………………… (αρ. διακήρυξης
ΠΚΜ/2021) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 4% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας …………..… ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την ……………….. ή την
επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.

Σελίδα 93

21PROC009638710 2021-12-01
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘’V’’
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)
ΕΙΔΟΣ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ
/ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ
[τεμ.]

1

Φορητός
υπερηχοτομογράφος για τον
αγγειογράφο

1

2

Αναισθησιολογικό μηχάνημα

1

3

Μόνιτορ παρακολούθησης
ζωτικών παραμέτρων για
μαγνητικό τομογράφο

1

4

Ηλεκτρικά κρεβάτια
νοσηλείας

22

5

Αυτόματες συρόμενες πόρτες
θαλάμων

15

6

Κλιματιστικά τύπου inverter

18

7

Ένα (1) σετ τρυπάνι-πριόνι με
μπαταρία

1

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ* [€
προ ΦΠΑ]

ΕΤΗΣΙΑ ΑΜΟΙΒΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ**
[€ προ ΦΠΑ]

* Όπου η τιμή είδους είναι μηδενική, νοείται ότι παρέχεται δωρεάν ή ότι έχει συνυπολογισθεί και περιλαμβάνεται στην τιμή
άλλου είδους.
** Ισχύει για όσα έτη, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, απαιτούνται για τη συμπλήρωση 10 ετών από την οριστική παραλαβή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘’VI’’
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΚΜ/2021
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ………… ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ …………….. ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ………………, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", που εδρεύει στην λεωφόρο Παπανικολάου – Δ.Κ. Εξοχής Δήμου
Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57010, ΑΦΜ: 999294028, ΔΟΥ: Ε΄ Θεσσαλονίκης, νόμιμα
εκπροσωπούμενο από την Διοικήτρια και πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μαρία Γιογκατζή, που χάριν συντομίας θα
καλείται "ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ" και αφετέρου η εταιρία με την επωνυμία ………………………………….. που
εδρεύει ……………………………………………………. ΤΚ …………………………… ΑΦΜ: ………………………., ΔΟΥ:
………………….. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ………………………………..που στο εξής-χάριν συντομίαςθα καλείται "ΑΝΑΔΟΧΟΣ".
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
β) Την υπ' αριθ. …………………………………………… κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου,
με την οποία ο δεύτερος συμβαλλόμενης ανακηρύχθηκε ανάδοχος της σύμβασης της επικεφαλίδας.
γ) Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του
Ν.4412/2016:
- Η υπ’ αριθ. ΠΚΜ/2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ…) με τα παραρτήματά της και τα λοιπά έγγραφα της
σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας.
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- Η από …………………….. προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου, την οποία κατέθεσε στον
διενεργηθέντα διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Άρθρο 1 - Ορολογία
Ανάδοχος

Ο/η …… που έχει επιλεγεί και κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση και να
υλοποιήσει το αντικείμενο προμήθειας του είδους, που υπάγεται στο υποέργο 2 της πράξης.

Αναθέτουσα Αρχή

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», το οποίο θα υπογράψει με τον ανάδοχο
τη σύμβαση για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας.

Αντίκλητος

Το πρόσωπο που ο υποψήφιος ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην
οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο,
ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο
για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν.

ΕΔΔΑΠ

Επιτροπή διενέργειας /αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Επίσημη γλώσσα της Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η προσφορά και η σύμβαση
σύμβασης
είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
Έργο

Το σύνολο του υπό ανάθεση αντικειμένου.

Κανονισμός
Προμηθειών

Η ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων (Ν.4412/2016).

Κύριος του Έργου

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Προϋπολογισμός
πράξης

Η εκτιμώμενη από το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ως πιθανή δαπάνη για την
υλοποίηση του έργου.

Σύμβαση

Το παρόν συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών
για το σύνολο του έργου, δηλαδή μεταξύ του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ως
Αναθέτουσας Αρχής και του ……..., ως αναδόχου του έργου.

Συμβατικά τεύχη

Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ του Νοσοκομείου και του Αναδόχου, καθώς
και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την συμπληρώνουν και
περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος:
α. τη παρούσα σύμβαση,
β. την προσφορά (τεχνική και οικονομική) του αναδόχου.
γ. την διακήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή-εγκαταστάτη.
δ. την υπ’ αριθ. …/θέμα ../………… απόφαση κατακύρωσης.

Συμβατικό τίμημα
Τμηματική
παραλαβή
Οριστική παραλαβή

Το συνολικό τίμημα της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Προσωρινή παραλαβή των εκάστοτε παραδοτέων.
Παραλαβή των ειδών της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 2 – Αντικείμενο της σύμβασης – Τίμημα
2.1.

Με την παρούσα σύμβαση το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αναθέτει και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει, έναντι της

αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση τμήματος του διαγωνισμού με τίτλο
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«ΑΝΑΒΑΘMΙΣΗ Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Α) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ Β) Α΄ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.». Συγκεκριμένα ο ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση των
παρακάτω ειδών εξοπλισμού:
2.1.1. Ενός (1) ………, κατασκευής …………, τύπου ……………, συνοδευόμενου από ….
2.1.2. Μίας (1) ……, κατασκευής …………, τύπου ……………, συνοδευόμενης από ….

2.2.

Η προμήθεια των ειδών θα πραγματοποιηθεί με τους όρους: 1) της παρούσας σύμβασης 2) της

υπ’ αριθ. ΠΚΜ/2021 διακήρυξης διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της πράξης, 3) της
υπ. αρ. …/θέμα ../......2021 απόφασης κατακύρωσης, 4) της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς του
αναδόχου.
2.3.

Το συνολικό τίμημα, που θα καταβληθεί από το Νοσοκομείο στον ανάδοχο για την υλοποίηση

του ως άνω αντικειμένου, ανέρχεται στο ποσό των …………………………… ΕΥΡΩ και .. λεπτών (………… €),
πλέον ΦΠΑ (24%) εκ ………….. χιλιάδων ………… ΕΥΡΩ και .. λεπτών (………… €), ήτοι συνολικά σε
………………….. χιλιάδες ……………… ΕΥΡΩ και .. λεπτά (…………… €). Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση
της σύμβασης αποδεχόμενος το συμβατικό αντάλλαγμα ως επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση
του αντικειμένου της παρούσας, μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της
προσφοράς του.
2.4.

Στο ως άνω τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων, οι επιβαρύνσεις για τις

άδειες χρήσης προϊόντων λογισμικού, οι νόμιμες κρατήσεις, τα τυχόν τέλη, οι ασφαλιστικές εισφορές,
κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, το επιχειρηματικό όφελος, καθώς και οι δαπάνες του αναδόχου για την
πλήρη

εκτέλεση

του συμβατικού αντικειμένου, χωρίς

καμία

περαιτέρω επιβάρυνση του

Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος παραιτείται ρητά από τυχόν μελλοντική αξίωσή του από το άρθρο 388 Α.Κ.,
για το οποίο επιπλέον δηλώνει ότι αναλαμβάνει τον συγκεκριμένο κίνδυνο για το συγκεκριμένο έργο και
τη συγκεκριμένη σύμβαση, άλλως παραιτείται από κάθε ενδεχόμενη αξίωσή του.
2.5.

Τα τίμημα της παρούσας σύμβασης παραμένει σταθερό και δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση

ή αναπροσαρμογή για οποιονδήποτε λόγο.
Άρθρο 3 – Διάρκεια της σύμβασης – Χρόνος παράδοσης
1.1.

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου, ορίζεται σε ….. (..) μήνες από την

υπογραφή της παρούσας.
1.2.

Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης της πράξης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της

παρούσας σύμβασης.
1.3.

Η ολοκλήρωση και παράδοση θα πραγματοποιηθεί στα εξής στάδια:

1.3.1. Παράδοση των ειδών της παρούσας εντός το πολύ …………. (..) ημερών από την υπογραφή της.
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1.3.2. Αποσυσκευασία, τυχόν απαιτούμενη συναρμολόγηση και θέση σε λειτουργία, μαζί με τις
απαιτούμενες δοκιμές και ρυθμίσεις, εντός το πολύ …………. (..) ημερών από την άφιξή τους στους χώρους
του Νοσοκομείου.
Άρθρο 4 – Ποινικές ρήτρες - Εκπτώσεις
4.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν υλοποιήσει την πράξη μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του
έχει δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) ο εξοπλισμός δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
4.2. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.Σ. του
Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που τυχόν χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της
εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της
προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου,
με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή
και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
4.3. Αν το είδος, με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας του τμήματος που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για την ολοκλήρωση της πράξης, με
απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται
υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο
δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
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Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι
η καθυστέρηση οφείλεται, εν όλω ή εν μέρει, σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή.
4.4. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων ειδών με έκπτωση επί της
συμβατικής αξίας, με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των
παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής
διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες,
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.

Άρθρο 5 – Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις
5.1. Το τίμημα της παρ. 2.3 θα καταβληθεί στον ανάδοχο συνολικά, μετά την οριστική παραλαβή των
ειδών της παρούσας.
5.2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή. Η προσκόμιση πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
είναι απαραίτητη για κάθε πληρωμή.
5.2. Σημειώνεται ακόμη ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου
εισοδήματος, με βάση το Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5.3. Κάθε πληρωμή υπόκειται στις ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις:
 Κράτηση 2% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ.
36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007.
 Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
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 Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων και Προμηθειών, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016), εφόσον και
αφότου εκδοθεί η από τις ίδιες διατάξεις προβλεπόμενη ΚΥΑ.
 Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
5.8. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων.
5.9. Όλα τα έξοδα ταξιδιών, διαμονής, διατροφής, εκπαίδευσης κτλ. σχετικά με την υλοποίηση της
παρούσας σύμβασης (στα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα του προσωπικού ή μελών
επιτροπών της Αναθέτουσας Αρχής), ακόμη και αυτών που θα προκύψουν από πιθανές τροποποιήσεις ή
οποιεσδήποτε αλλαγές επί της σύμβασης, αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου.

Άρθρο 6 – Εγγύηση καλής εκτέλεσης
6.1. Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο ανάδοχος κατέθεσε στο Νοσοκομείο τη με αριθμό
…………........... εγγυητική επιστολή της …………………. (ονομασία τράπεζας), για ποσό ………………. χιλιάδων
………………… ΕΥΡΩ και .. λεπτών (…………… €) (4% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του
αναδόχου, χωρίς τον ΦΠΑ), ισχύος μέχρι την ………………………………….., η οποία έχει συνταχθεί κατά το
αντίστοιχο υπόδειγμα της διακήρυξης.
6.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 4.1.1 και
4.1.2 της υπ’ αριθ. ΠΚΜ/2021 διακήρυξης.
6.3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου, με την έγγραφη ειδοποίηση προς την
εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον ανάδοχο, σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την
ειδοποίηση αυτής για την επικείμενη κατάπτωση. Στην περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης καλής
εκτέλεσης, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 17 της
παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 7 - Εγγύηση καλής λειτουργίας
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7.1. Με την παρούσα ο ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία των ειδών της παρούσας για …. (..) έτη
από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους.
7.2. Η εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και του λογισμικού καλύπτεται από εγγυητική
επιστολή, εκ ποσοστού 3% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, για το χρονικό διάστημα από την
οριστική παραλαβή των ειδών έως και την εκπνοή του χρόνου της εγγύησης καλής λειτουργίας, κατά τα
οριζόμενα στην παρ. 4.1.2 της διακήρυξης.
Με την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης.
7.3. Κατά την περίοδο της εγγύησης, στην οποία περιλαμβάνονται και οι τυχόν άδειες χρήσης του
λογισμικού και των εφαρμογών, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία και λειτουργικότητα του
συνόλου των ειδών στην κατάσταση που παραλήφθηκαν.
7.4. Στην εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνονται υλικά ή/και εργασίες που θα χρειαστούν για κάθε
περίπτωση επισκευής ή αντικατάστασης μέρους του εξοπλισμού, καθώς επίσης και οι εργασίες και τα
υλικά των ελέγχων καλής λειτουργίας/προληπτικών συντηρήσεων και βελτιστοποίησης της απόδοσης, που
θα πραγματοποιούνται κατά τα διαστήματα που ορίζει ο κατασκευαστής, κατά το διάστημα που ισχύει η
εγγύηση, ώστε ο εξοπλισμός να ευρίσκεται πάντα σε πλήρη λειτουργική ετοιμότητα. Περιλαμβάνονται όλα
τα ανταλλακτικά, ενώ δεν περιλαμβάνονται τα κάθε φύσης αναλώσιμα υλικά (φίλτρα, σωληνώσεις,
αναπνευστικά κυκλώματα κλπ.) καθώς και τυχόν βλάβες που θα προκύψουν από κακή χρήση ή την χρήση
ακατάλληλου, μη εγκεκριμένου από τον κατασκευαστή, αναλώσιμου υλικού. Ομοίως περιλαμβάνονται
όλες οι απαιτούμενες παρεμβάσεις σε σφάλματα και δυσλειτουργίες του λογισμικού, καθώς και όλες οι
υποχρεωτικές (mandatory) αναβαθμίσεις (upgrades), που θα εκδοθούν από τον κατασκευαστή κατά την
διάρκεια της εγγύησης.
7.5. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος θα ανακοινώσει τους αριθμούς κλήσης των
τηλεφώνων των τεχνικών του, τους οποίους θα μπορούν να χρησιμοποιούν εξουσιοδοτημένα στελέχη του
Νοσοκομείου για την αναγγελία βλαβών ή/και την επίλυση τυχόν δυσλειτουργιών, όπως και αντίστοιχες
διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον κάποια βλάβη/δυσλειτουργία δεν
καταστεί δυνατό να αποκατασταθεί με από απόσταση επέμβαση, καθοδηγούμενη ή μη, ο χρόνος άφιξης
του τεχνικού του αναδόχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες από την αναγγελία, εφόσον
αυτή δοθεί έως ώρας 14.00 εργάσιμης ημέρας, άλλως την 08.30 της επόμενης εργάσιμης ημέρας.
7.6. Ο μέγιστος αποδεκτός χρόνος μη λειτουργίας (down-time) του εξοπλισμού χωρίς μείζονα σφάλματα,
βλάβες και δυσλειτουργίες, συμφωνείται σε ….. (..) ημέρες ετησίως, κατά το χρονικό διάστημα της
εγγύησης καλής λειτουργίας. Σε περίπτωση που για κάποιο από τα μηχανήματα διαπιστωθεί υπέρβαση
του μέγιστου εγγυημένου ετήσιου χρόνου μη λειτουργίας, κατά την διάρκεια της εγγύησης, παρατείνεται
αυτοδικαίως για το μηχάνημα αυτό ο χρόνος εγγύησης και δωρεάν τεχνικής υποστήριξης για δέκα (10)
ημέρες για κάθε ημέρα (ή κλάσμα αυτής) υπέρβασης του ως άνω ορίου.
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Άρθρο 8 – Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου - Εκχώρηση – Ασφαλίσεις
10.1. Ο ανάδοχος 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 θα προκληθεί σε τρίτους,
υποχρεούται μόνος αυτός στην αποκατάστασή της.
10.2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της οποίας τον βαρύνει εξ ολοκλήρου, ο ανάδοχος
υποχρεούται, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
10.3. Απαγορεύεται η εκχώρηση, από τον ανάδοχο προς οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και
δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, εκτός της αμοιβής του, την οποία μπορεί να
εκχωρήσει σε τράπεζα της επιλογής του. Τυχόν εκχώρηση – μεταβίβαση της σύμβασης αποτελεί
ουσιώδη τροποποίηση αυτής και υπόκειται υποχρεωτικά στην έγκριση της αρμόδιας Διαχειριστικής
Αρχής, με την σχετική διαδικασία να αποτελεί ευθύνη του Νοσοκομείου.
10.4. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε τράπεζα, κατά τα ως άνω, ρητά
συμφωνείται ότι σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται των συμβατικών σχέσεων μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα
(ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης
της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.), το Νοσοκομείο ουδεμία
ευθύνη φέρει έναντι της εκδοχέως τράπεζας.
10.5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό που θα
απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς, καθ’ όλη τη
διάρκειά της. Γενικά ο ανάδοχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι θα τηρούν τις
υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που
έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β' του Ν. 4412/2016. (Άρθρο 18 του Ν. 4412/2016).
10.6. Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Με την υπογραφή της παρούσας ανάδοχος δεσμεύεται ότι:
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή
καταχρηστικά και ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ομοίως κατά την εκτέλεση αυτής,
β) θα δηλώσει αμελλητί στο Νοσοκομείο, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση
(ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών
ή

άλλων

κοινών

συμφερόντων,

συμπεριλαμβανομένων
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συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή
συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και
μελών του προσωπικού του Νοσοκομείου που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία
εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις περί την εκτέλεσή
της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ μέρους του αναδόχου, μέχρι τη λήξη
της διάρκειας της σύμβασης, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος.

Άρθρο 11 – Ασφάλεια - Αποζημιώσεις
11.1. Ο ανάδοχος, σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας ή της
διακήρυξης ή της προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει το Νοσοκομείο για κάθε θετική και
αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν τη παράβαση, εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται.
11.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την
αποτροπή ζημιών ή φθορών, κατά την εκτέλεση των εργασιών μεταφοράς, αποσυσκευασίας,
εγκατάστασης, σύνδεσης και επίδειξης του εξοπλισμού της παρούσας και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία
ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και για την αποκατάσταση κάθε
τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της
σύμβασης από τον ανάδοχο, εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.
11.3. Το Νοσοκομείο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε
άλλη αιτία οφειλόμενη στην εκτέλεση της εγκατάστασης.
11.4. Ρητά συνομολογείται ότι τα ποσά των εγγυήσεων που χορηγούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
άρθρα 6 και 7 της παρούσας, δεν εξαντλούν την ευθύνη του αναδόχου για αποζημίωση του
Νοσοκομείου σε περίπτωση που, συνεπεία αθετήσεως κάποιου όρου της παρούσας εκ μέρους αυτού,
προξενηθούν σε αυτό οικονομικές ή μη περιουσιακές ζημίες.
11.5. Ο ανάδοχος αποζημιώνει το Νοσοκομείο σε περίπτωση οποιασδήποτε αγωγής, απαίτησης ή
διαδικασίας κατά αυτού, εκ μέρους τρίτων, για κάθε είδους ζημίες που προκλήθηκαν από
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του αναδόχου, κατά την εκτέλεση της σύμβασης ή από τυχόν
ελαττώματα του έργου, ακόμη και μετά την παράδοσή του ή/και από την έλλειψη συμφωνημένων
ιδιοτήτων αυτού. Εάν η ως άνω απαίτηση του τρίτου εγερθεί κατά του Νοσοκομείου πριν τη λήξη της
σύμβασης, τούτο διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει από την αμοιβή του αναδόχου το ύψος της
απαίτησης του τρίτου, μέχρι την τελεσίδικη δικαστική κρίση.
11.6. Το Νοσοκομείο υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση τον ανάδοχο για κάθε
απαίτηση ή διαμαρτυρία που προβάλλεται από τρίτους και αφορά στην παρούσας σύμβαση.
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Άρθρο 12 - Εμπιστευτικότητα - Προστασία προσωπικών δεδομένων
12.1. 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 περιέλθουν σε γνώση του, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο της
πράξης που θα υλοποιήσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Ειδικότερα:
12.1.1. Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη
του αναδόχου κατά την υλοποίηση της πράξης θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να
γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν.
Ο ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την
εκτέλεση της πράξης και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ επιβάλλει την
υποχρέωση αυτή και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με
αυτόν για την εκτέλεση του έργου.
12.1.2. Ο ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους του
ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του έργου, εφόσον διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε
πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο ανάδοχος
μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο
συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του έργου.
12.1.3. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα
περιέλθουν σε γνώση του αναδόχου καθ' οιονδήποτε τρόπο, στο πλαίσιο υλοποίησης του παρούσας
πράξης, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεσή της. Ως
εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.
12.1.4. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται σε πράξη ή
παράλειψη του αναδόχου, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων περί
πνευματικής ιδιοκτησίας και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες,
θετικές ή και αποθετικές ζημίες, που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη
λύση της σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.
12.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει τις εφαρμογές σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και με τη σχετική νομοθεσία.

Άρθρο 13 – Εκτέλεση, τροποποίηση, καταγγελία της σύμβασης
13.1.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις περί δημοσίων

συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιημένος ισχύει.
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13.2.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν.
4412/2016.
13.3.

Το Νοσοκομείο μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
13.3.1. Σε περίπτωση παράβασης οιουδήποτε όρου της, οι οποίοι συνομολογούνται στο σύνολό τους ως
ουσιώδεις, η δε παράβαση αυτή δεν είναι δυνατό να αποκατασταθεί, επιφέροντας την άμεση λύση της.
13.3.2. Η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
13.3.3. Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της υπ’ αριθ. 015/2021 διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
13.3.4. Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
13.3.5. Ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της υπ’ αριθ. 015/2021 διακήρυξης,
13.3.6. Σε περίπτωση διάλυσης, κήρυξης σε πτώχευση ή παρόμοια διαδικασία, θέσης υπό εκκαθάριση,
θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη διαδικασία του αναδόχου.
13.3.7. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 και στην παρ. 10.6 του άρθρου 10 της παρούσας.
13.4.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθ. ΠΚΜ/2021 διακήρυξης του διενεργηθέντος

διαγωνισμού, καθώς και οι περί δημοσίων συμβάσεων διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά (Ν.4412/2016
κλπ.). Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του
Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της
λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.
Άρθρο 14 – Εφαρμοστέο δίκαιο - Δωσιδικία
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση,
επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση
της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς
διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της υπ’ αριθ.
ΠΚΜ/2021 διακήρυξης, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η
τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της
οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
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Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε δύο (2) πρωτότυπα και ανά ένα έλαβε έκαστο
συμβαλλόμενο μέρος.
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Για το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ και ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘’VΙΙ’’
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο
που υπογράφει την προσφορά ως προσφέρων ή ως νόμιμος εκπρόσωπος προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και
τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:
Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους
της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του
παρόντος διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο προσφέρων ή νόμιμος
εκπρόσωπος προσφέροντος.
ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του φακέλου προσφοράς, η ανάθεση της σύμβασης, η
προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της
Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα
ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση
των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.
ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:
(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για
λογαριασμό της, δηλαδή οι σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη επιτροπών αξιολόγησης, χειριστές
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε
περίπτωση του απορρήτου.
(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.
IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της
εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς
φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την
κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.
Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.
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V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε προσφέρων είτε νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος, μπορεί να
ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,
απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.
VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή
αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε
και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.
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