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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

1
Η
 ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-            Αθήνα, 08/11/2016 

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»             Αρ. Πρωτ. : 11/07/753/33174 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ     : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ     

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Πληροφορίες : Δ. Καρέτου 

Τηλέφωνο : 213 204 1336 

FAX  : 213 204 1989 

E-Mail  :  promithies@evaggelismos-hosp.gr  

Website: http://www.evaggelismos-hosp.gr/ 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 122/2016 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ ΔΥΟ (2) 

ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ » ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Α’ ΚΑΙ Ε΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ” 

ΜΕ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΌ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 

ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Πρωτόκολλο (Νο 317) 

«Γ.Ν.Α  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45-47 

ΑΘΗΝΑ 

21/11/2016 

ημέρα Δευτέρα 

Και μέχρι ώρα 13:30μμ 

«Γ.Ν.Α  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- 

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»     ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

(Νο 319) 

22/11/2016 

ημέρα Τρίτη 

ώρα 12:00πμ 
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Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν του Ν.4412/2016(ΦΕΚ/Τα΄/147/8-8-2016)«Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» 

2. Την υπ’ αριθ. 9228/21.3.2016 απόφαση (Α∆Α:6ΛΟΩ4690ΩΧ-ΟΙΦ) της Αναθέτουσας αρχής, 

περί έγκρισης σκοπιμότητας και διενέργειας της Έρευνας Αγοράς. 

3. Τις υποβληθείσες Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα (Βιοιατρικής Τεχνολογίας) 

4. Τις προβλεπόμενες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, (ΚΑΕ 7127) 

5. Την αριθμ1020/2016 απόφαση  δέσμευσης της προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΑΔΑ: 77ΙΕ4690ΩΧ-

7∆Σ 

Προκηρύσσουμε 

 

1. Έρευνα Αγοράς με συλλογή κλειστών προσφορών για την προμήθεια δύο (2) απινιδωτών για τις 

ανάγκες των Α’ και Ε’ Παθολογικών Τμημάτων του Νοσοκομείου (CPV-38434540-3) 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.000,00 € με ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον 

Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάση της Τιμής. 

 

2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στο 

Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (γραφείο 317),  έως 21/11/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών, 

είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί την Έρευνα. Αγοράς 

3.Η Έρευνα Αγοράς θα διεξαχθεί στo Γραφείο Προμηθειών του ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» στις 

22/11/2016 , ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00πμ από την αρμόδια επιτροπή. 

 

4. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στον 

φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την Έρευνα Αγοράς (ΓΝΑ «Ο 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»). 

• Ο αριθμός και το θέμα της Προκήρυξης 

• Η ημερομηνία διενέργειας της Έρευνας Αγοράς 

• Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, 

FAX, mail) 

• Να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

 

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς, εφόσον απαιτούνται, με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά». Τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την 

ένδειξη «Οικονομική προσφορά». 

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 

έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλει. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η 

συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα 

που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη 

αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της 
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προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες 

συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, 

πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

ν.4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της 

δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με 

νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν 

επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 

συμμόρφωση με τους όρους της προκήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και 

με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Σχετικά με την 

επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, ισχύει το άρθρο 1 του Ν.4250/2014. 

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε 

εύλογη προθεσμία, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, 

αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας, ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή 

υπολογιστικά σφάλματα που η επιτροπή κρίνει ότι μπορούν να θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή 

δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να 

προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις 

λοιπές.  

Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον 

προσφέροντα, όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της Έρευνας Αγοράς, εφόσον δεν 

έχουν ασκηθεί σχετικές ενστάσεις κατά της παρούσας προκήρυξης. 

 

5. Κατά τα λοιπά η Έρευνα Αγοράς θα γίνει, σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ : Όροι προκήρυξης, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : Αντικείμενο της Προκήρυξης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ :Τεχνικές προδιαγραφές 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ : Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ : Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

 

6. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης από το τμήμα Προμηθειών του 

Νοσοκομείου (τηλ: 2132041336 , email: promιthies@evaggelismos-hosp.gr) 

 

7 Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα προκήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών «Νόμοι – 

Διατάξεις». 

H ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

ΤΟΥ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – 

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 

Π. ΓΚΟΥΛΑΚΗ - ΜΗΤΣΑΚΗ 
Θεωρήθηκε για την ακρίβεια 

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας:  

 

 

Ημερομηνία:8/11/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Αναθέτουσα Αρχή ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ 

Τίτλος 

προμήθειας/ CPV 

 

Προμήθεια δύο (2) απινιδωτών για τις ανάγκες των Α’ και Ε’ Παθολογικών 

Τμημάτων του Νοσοκομείου (CPV-38434540-3) 

Προϋπολογισμός 

Δαπάνης Χωρίς 

ΦΠΑ / με ΦΠΑ 

9.677,42€ / 12.000,00€ 

Χρηματοδότηση 

 

ΚΑΕ 7127 

Ανάληψη Υποχρέωσης : 1020/2016 ΑΔΑ: 77ΙΕ4690ΩΧ-7ΔΣ 

Δικαίωμα 

συμμετοχής 

 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών 

μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε 

• κράτος-μέλος της Ένωσης 

• κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 

• τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων 

Συμβάσεων 

• τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 

την Ένωση. 

Τρόπος Υποβολής 

Προσφορών 

Σφραγισμένες προσφορές 

 

Δημοσιότητα 

 

Η Προκήρυξη αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), στο 

Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. (http://www.eprocurement.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου (http://www.evaggelismos-hosp.gr/)  

Ημερομηνία 

δημοσίευσης 

08/11/2016 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσμία δώδεκα  (12) ημερών από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της Έρευνας  Αγοράς στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ 

Χρόνος ισχύος 

προσφορών 

για δώδεκα (12) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσης της 

παρούσας προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 

Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής 

Τεχνική 

Προσφορά 

Οικονομική 

Προσφορά 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Υποβάλλονται σε Πρωτότυπα και Αντίγραφα τα παρακάτω: 

1. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  

1.1 Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως 

εκάστοτε ισχύει στην οποία αναλυτικά θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη 

στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία της Έρευνας Αγοράς, στον οποίο 

συμμετέχουν οι προσφέροντες, και στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι μέχρι 

και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους προσφέροντες 

λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 

4412/2016 και συγκεκριμένα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη 

δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα: 

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) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 
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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,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 

27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 

με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  

  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 ) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ  -ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΗΛΩΣΗ 1) 

 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση 

υποβάλλουν:  

• οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 

• ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

 

1.2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως 

εκάστοτε ισχύει στην οποία αναλυτικά θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη 

στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία της Έρευνας Αγοράς, στον οποίο 

συμμετέχουν οι προσφέροντες, και στην οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι και την 

ημέρα υποβολής της προσφοράς τους για τους προσφέροντες δεν συντρέχει 

κάποιος λόγος αποκλεισμού βάσει των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 73 του 

Ν 4412/2016 και του αρ. 74 και συγκεκριμένα: 

• Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από 
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εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, δεν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, ή για τα αλλοδαπά φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα ότι δεν τελούν υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

• Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους 

τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής 

ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

τους. 

• Ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την 

επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν 

(ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά 

τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο 

Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση 

(δεν αφορά συνεταιρισμούς).  

• Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι 

εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης 

τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας 

εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των 

επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των 

δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό 

επάγγελμά τους , προκειμένου για φυσικά πρόσωπα. 

• Ότι δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές. 

• Ότι δεν τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη 

απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν 4412/16 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ– 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ  -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2) 

 

2. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού 

προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση (Πρόσφατο κωδικοποιημένο 

καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή και βεβαίωση του ΓΕΜΗ ή της 

αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 

προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο καταστατικό του νομικού 

προσώπου. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και 

ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν 

με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, 

αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των 

εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

 

3. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με 

αντιπρόσωπό τους. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Υποβάλλεται σε πρωτότυπο και αντίγραφο και περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία 

της προσφοράς που καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις της υπηρεσίας (τεχνικά 

χαρακτηριστικά, φυλλάδια, prospectus, εγγυήσεις, εμπειρία κ.τ.λ..) σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Παράρτημα Γ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Υποβάλλεται σε πρωτότυπο και αντίγραφο και περιλαμβάνει τα οικονομικά 

στοιχεία της προσφοράς. Συμπληρώνεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ε΄- 

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς. 

Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την 

προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα. 

Επισημαίνεται ότι οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν σαν βάση τη χαμηλότερη 

τιμή της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του 

ν. 3846/2010. Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το παρατηρητήριο του 

άρθρου 24 του ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες όπου 

ταυτοποιούνται. 

Γλώσσα 

Εγγράφων 

Ελληνική 

 

Νόμισμα Ευρώ (€) 

 

Διενέργεια 

Διαγωνισμού 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από ειδική τριμελή 

επιτροπή (Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης) η οποία συγκροτείται προς 

το σκοπό αυτό και διενεργεί όλα τα στάδια της Έρευνας. Η αποσφράγιση του 

φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 

οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθούν σε μία δημόσια συνεδρίαση.  

Στη συνέχεια αφού συντάξει το σχετικό πρακτικό διενέργειαςτης Έρευνας 

Αγοράς, παραλαμβάνει του φακέλους των συμμετεχόντων προκειμένου να 

κάνει αξιολόγηση και να συντάξει το πρακτικό τεχνικο-οικονομικής αξιολόγησης 

 

Προσφορά 

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν υποχρεωτικά προσφορά, για το σύνολο 

της ποσότητας προμήθειας.  

Οι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές 

και τους όρους της παρούσας προκήρυξης απορρίπτονται. 

Προσφορές που έχουν χρόνος ισχύος της προσφοράς μικρότερο από το 

ζητούμενο απορρίπτονται. 

 

Κριτήριο 

Κατακύρωσης 

 

• Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά 

Βάση της Τιμής. 

• Η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ δεν μπορεί να υπερβεί τον 

προϋπολογισμό. 

Ενστάσεις Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 

Εγγυήσεις 

 

Εγγυητική συμμετοχής σε Έρευνα Αγοράς δεν απαιτείται. 

 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ 

ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ο 

Προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο 

Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

– 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο τρόπος αξιολόγησης των προσφορών θα γίνει με τη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη αποκλειστικά βάση της τιμής στις προσφορές που 

θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός 

Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης μετά από κλήρωση (ν.4412/2016 Άρθρο 90) 
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Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της 

διαδικασίας της Έρευνας Αγοράς και την ανάθεση της σύμβασης (ν.4412/2016 

άρθρο 117 παρ.3) 

Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Αγοράς, θα γίνει με απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής και θα ανακοινωθεί εγγράφως στον ανακηρυχθέντα 

Ανάδοχο. 

Στον ανάδοχο που θα γίνει κατακύρωση το Νοσοκομείο αποστέλλει σχετική 

ανακοίνωση που αναφέρει και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του 

αρμόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του 

Ν.4412/2016. 

Η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο 

Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών αν 

υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου 

με συμφερόμενους όρους για όμοιο προϊόν-υπηρεσία ή αν τεθούν σε ισχύ νέοι 

Νόμοι-Διατάξεις-Οδηγίες για το προϊόν-υπηρεσία . 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή 

Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων της Έρευνας Αγοράς, διατηρεί το δικαίωμα: 

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή της Έρευνας Αγοράς 

β. να αποφασίσει τη ματαίωση της Έρευνας Αγοράς και την επανάληψή του με 

τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης 

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση της Έρευνας Αγοράς και να προσφύγει στη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. 

δ. για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 106 παρ. 1-5. του 

ν.4412/2016. 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

Η παραλαβή – παράδοση της προμήθειας θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, που 

θα οριστεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας θα οριστεί με την σύναψη σύμβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% 

1 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 2 12.000,00€€ 

    

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Σ.Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
∆ΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙ∆ΩΤΗ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ ΤΥΠΟΥ Α 

% Α. ΓΕΝΙΚΑ 

  Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, λειτουργικός, κατάλληλος για έντονη νοσοκοµειακή 

χρήση. Να συνοδεύεται από όλα τα εξαρτήµατα για πλήρη λειτουργία, καθώς και από 

τροχήλατο. Να αποτελείται οπωσδήποτε από τα κατωτέρω αναφερόµενα µέρη:  

α. Κύριο σώµα απινιδωτή  

β. Οθόνη – Μόνιτορ  

γ. Καταγραφικό  

δ. Ενσωµατωµένο Βηµατοδότη  

ε. Paddles απινίδωσης πολλαπλών χρήσεων  

ζ. Ενδιάµεσο καλώδιο για paddles µίας χρήσης  
 

% Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

  1. Να λειτουργεί µε ρεύµα και 

επαναφορτιζόµενη µπαταρία µέσω 

ενσωµατωµένου τροφοδοτικού µε ένδειξη 

κατάστασης µπαταρίας  

Να δοθούν στοιχεία  

 2. Χρόνος πλήρους φόρτισης µπαταριών από το 

δίκτυο  

‹ 4 ώρες  

 3. Μέγιστη χωρητικότητα συστοιχίας 

µπαταριών  

> 70 απινιδώσεις των 200 joules  

 4. Χρόνος φόρτισης στα 200 joules (ρεύµα - 

µπαταρία)  

< 6 Sec  

 5. Απινίδωση  ∆ιφασική, σύγχρονη & ασύγχρονη, εξωτερική  

 6. Επιλογή ενέργειας σε βήµατα  Από 5 έως 200 joules τουλάχιστον  

 7. Ηλεκτρόδια (Paddles)  Ενηλίκων και παίδων, πολλαπλών και µιας 
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χρήσης (εξωτερικά αυτοκόλλητα)  

 8. ∆ιακόπτες φόρτισης και απινίδωσης  Στις χειρολαβές των Paddles  

 9. ∆υνατότητα εσωτερικής αποφόρτισης, σε 

περίπτωση µη εκτέλεσης της απινίδωσης  

Ναι  

 10. Αυτόµατη προσαρµογή για ρεύµατα χαµηλής 

έντασης  

Ναι  

 

 

11. Στεγανότητα συσκευής και ηλεκτροδίων 

(Paddles)  

Ναι, επιθυµητό IP33, κατ’ ελάχιστο IPX1  

 12. Μέγιστη διαρροή ρεύµατος  < 10 µΑ  

 13. Αντίσταση εισόδου  > 5 ΜΩ στα 10 Hz  

 14. Μικρού βάρους και όγκου  < 7 κιλά µε µπαταρίες  

 15. ∆υνατότητα αναβάθµισης  Ναι, να γίνει σχετική αναφορά και να 

συνοδεύεται από τα technical data του 

κατασκευαστικού οίκου  

 Γ.ΟΘΟΝΗ - ΜΟΝΙΤΟΡ 

 1. Έγχρωµη, υψηλής ανάλυσης  Ναι. Να δοθούν χαρακτηριστικά  

 2. Ταχύτητα σάρωσης  25 mm/sec  

 3. Μέγεθος  > 5 ιντσών  

 4. Απεικόνιση παραµέτρων λήψης, ενέργειας, 

καρδιορυθµού, αποκόλληση ηλεκτροδίων 

ασθενούς  

Ναι  

 5. Υψηλή διακριτική ικανότητα  Να αναφερθεί  

 6. Ένδειξη του σηµείου που δίδεται η σύγχρονη 

απινίδωση  

Ναι (οπτικά και ηχητικά)  

 7. Κανάλια απεικόνισης  Τουλάχιστον δύο µε επιλογή από 6 απαγωγές 

(leads)  

 8. Ρυθµιζόµενα όρια συναγερµού του 

καρδιορυθµού  

Ναι  

 ∆. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ 

 1. Υψηλής ανάλυσης, θερµικού τύπου  Ναι  

 2. Παράµετροι καταγραφής, ηµεροµηνία, 

ενέργεια, HR κλπ  

Να αναφερθούν αναλυτικά  

 3. Ταχύτητες καταγραφής  25 mm/sec (και 50 mm/sec επιθυµητό)  

 5. Καταγραφή ΗΚΓφήµατος µέσω τριπολικού ή 

πενταπολικού ηλεκτροδίου ασθενούς (να 

προσφερθεί)  

Ναι  

 Ε. ΒΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣ 

 1. Ενσωµατωµένος, αναίµακτος, εξωτερικός 

βηµατοδότης 

Ναι  

 2. Ρυθµιζόµενος ρυθµός βηµατοδότησης Από 30 έως 170 ppm  

 3. Ρυθµιζόµενο ρεύµα βηµατοδότησης Από 10 έως 170 mA  

 4. ∆ιάρκεια παλµού 20-40msec περίπου. Να αναφερθεί & 

αιτιολογηθεί (χρόνος, µορφή)  

 5. Τρόποι βηµατοδότησης  Demand & ασύγχρονη τουλάχιστον  

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΓΕΝΙΚΑ 
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1.1. Ο προµηθευτής υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του µηχανήµατος και να 

το παραδώσει σε λειτουργία, µε δικό του ειδικευµένο και ασφαλισµένο προσωπικό και δική του 

ολοκληρωτικά ευθύνη, σύµφωνα µε τους τεχνικούς & επιστηµονικούς κανόνες, τους κανονισµούς 

του ελληνικού κράτους, µε τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις 

οδηγίες των αρµοδίων υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που διαθέτει. Ο προµηθευτής υποχρεούται 

να χρησιµοποιήσει αποδεδειγµένα το εξειδικευµένο προσωπικό το οποίο περιλαµβάνεται στα 

δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε Νοσοκοµείο οφείλει να ελέγξει τη σχετική συµµόρφωση, ώστε 

να διασφαλισθούν τα συµφέροντα του ∆ηµοσίου.  

1.2. Η παράδοση-παραλαβή του µηχανήµατος (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει, µε την 

εγκατάσταση και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ως ειδικότερα ορίζεται από την σχετική 

κείµενη νοµοθεσία. Οι περιγραφόµενες στη σύµβαση δυνατότητες του µηχανήµατος θα ελεγχθούν σε 

κάθε περίπτωση µε τα απαιτούµενα εργαλεία και όργανα µετρήσεων και ελέγχου, πάντοτε δε κατά 

τρόπο τεχνικά άρτιο και όπου αυτό δεν είναι δυνατό σε πραγµατικές συνθήκες, µε την διαδικασία 

των εξετάσεων σε ασθενείς (αφορά την διαδικασία οριστικής παραλαβής).  

1.3. Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκοµίσει ο προµηθευτής στο Νοσοκοµείο για την εγκατάσταση 

και λειτουργία του υπό προµήθεια µηχανήµατος, πρέπει να είναι καινούργια αµεταχείριστα χωρίς 

ελαττώµατα και να ικανοποιούν όλους τους όρους σύµβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την 

κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του.  

1.4. Ο προµηθευτής υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε 

ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους.  

1.5. Ο φορέας διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει κάθε προσκοµιζόµενο υλικό και ο προµηθευτής 

υποχρεώνεται να υπακούσει σε οποιεσδήποτε εντολές των αρµοδίων υπηρεσιών του, για υλικό το 

οποίο δεν εκπληρώνει τους συµβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα 

χαρακτηριστικά του.  

1.6. Στην προσφορά θα αναφερθούν αναλυτικά παρόµοια µηχανήµατα που έχουν εγκατασταθεί και 

λειτουργούν σε Ελληνικά Νοσοκοµεία, κλινικές κλπ., µε ιδιαίτερη έµφαση στα δηµόσια Νοσοκοµεία 

και αν τα µηχανήµατα αυτά συντηρούνται από έγκριτο και κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό της 

προµηθεύτριας εταιρείας.  

1.7. Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην αρχική προσφορά καθορίζεται 

από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης σε εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες.  

2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ, 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΛΠ.  

2.1. Άπαντα τα σχετικά συνυποβαλλόµενα, µε την προσφορά στοιχεία, από τους «προµηθευτές», και 

κύρια τα στοιχεία τα οποία κρίνονται, όπως τεχνική περιγραφή, γενικοί-ειδικοί όροι, φύλλο 

συµµόρφωσης, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για το εξειδικευµένο τεχνικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό, 

εξασφάλιση µακρόχρονης παροχής ανταλλακτικών ή αναλωσίµων µονοπωλιακού χαρακτήρα, 

εξασφάλιση µακρόχρονης παροχής υπηρεσιών, εγκατάστασης, service, εκπαίδευσης κλπ. εγγυήσεις 

ή καλύψεις τεχνικής ή οικονοµικής φύσης κλπ. στοιχεία τα οποία αναφέρονται στα παραρτήµατα της 

∆ιακήρυξης, προκειµένου να κριθούν, χαρακτηρισθούν και αξιολογηθούν πρέπει να είναι 

οπωσδήποτε επιβεβαιωµένα-τεκµηριωµένα από τον αντίστοιχο µητρικό κατασκευαστικό οίκο ή κατ’ 

ελάχιστον από  
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τον επίσηµα αναγνωρισµένο στη χώρα µας και σε πλήρη λειτουργία επί τριετία τουλάχιστον 

θυγατρικό οίκο, ο οποίος θα διαθέτει οπωσδήποτε και την αναγκαία οικονοµοτεχνική ανάπτυξη-

υποδοµή στην Ελλάδα.  

Για να χαρακτηρίζεται ο «προµηθευτής» ως θυγατρικός οίκος, πρέπει στο διακριτικό του τίτλο να 

έχει και τον τίτλο του µητρικού οίκου ή να υποβάλλει στοιχεία που να βεβαιώνουν τον ισχυρισµό 

αυτό. Επίσης θα υποβάλλει οργανόγραµµα µητρικού και θυγατρικού οίκου, το οποίο θα περιλαµβάνει 

υπηρεσίες (για τα αντίστοιχα είδη).  

Όλοι οι συµµετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστηµα ποιότητας ΕΝ ΙSO 9001:08 ή 

EN ISO 13485:03, µε πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN 

ISO 13485:03, µε πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων (µε 

πιστοποιητικά επίσηµου οργανισµού πιστοποίησης µεταφρασµένα στα ελληνικά και νοµίµως 

επικυρωµένα, τα οποία θα καταθέσουν στον επιµέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς).  

Επίσης να διαθέτει Βεβαίωση Συµµετοχής σε Εγκεκριµένο Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 

ΑΗΗΕ (σύµφωνα µε το Ν. 2939/2001 και το Π.∆. 117/2004 και 15/2006).  

α. Στοιχεία φωτοτυπηµένα αόριστα ελλιπή ή ασαφή δεν θα λαµβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση.  

β. Στο περιεχόµενο των πάσης φύσεως βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών, ή δικαιολογητικών, ή 

εγγυήσεων-καλύψεων (χρονικές – ποιοτικές – ποσοτικές - παροχής όρων συντήρησης – 

ανταλλακτικών - αναλωσίµων κλπ.), τα οποία θα αναφερθούν & κατατεθούν από τους 

«προµηθευτές» για την αξιολόγηση, βαθµολόγηση, προµήθεια – εγκατάσταση – παράδοση – 

εκπαίδευση - διασφάλιση συντήρησης, εγγυήσεων, ανταλλακτικών, αναλωσίµων, εκπαιδευµένου 

(τεχνικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού) κλπ. , και τα οποία θα είναι πρωτότυπα ή νοµίµως 

επικυρωµένα αντίγραφα θα περιλαµβάνονται πλήρη στοιχεία, κατά περίπτωση, του µητρικού ή 

θυγατρικού ελληνικού οίκου (∆/νση, τηλέφωνο, Fax, κλπ.) και του υπογράφοντος Νοµίµου 

Εκπροσώπου (όνοµα-ιδιότητα).  

Ειδικά για τα πιστοποιητικά ISO και CE τα οποία είναι µοναδικά και παραµένουν στην κατοχή του 

προµηθευτή γίνονται δεκτά νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα. Τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης που 

εκδίδονται από τον κατασκευαστή δεν εµπίπτουν στην εξαίρεση αυτή και πρέπει να είναι πρωτότυπα 

ή νοµίµως επικυρωµένα.  

2.2. ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

2.2.1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα µόνιµα κατάλληλα εκπαιδευµένο 

προσωπικό, µε πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον µητρικό 

κατασκευαστικό οίκο, για την συντήρηση των αντίστοιχων µηχανηµάτων. Η σύνθεση του συνεργείου 

συντήρησης καθώς και τα τυπικά κλπ. προσόντα των απασχολουµένων να αναφερθούν αναλυτικά 

στην προσφορά.  

Ασάφειες ή αοριστίες, ως προς τον αριθµό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού τους όρους 

εγγυήσεων ή τη συντήρηση κλπ. θα χαρακτηρίζονται, απαράβατοι όροι και οι προσφορές θα 

αποκλείονται.  

2.2.2. Ο προµηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του µηχανήµατος για τρία (3) 

τουλάχιστον χρόνια από την παράδοση του κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες 

διατάξεις, ως και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον (10) συνολικά έτη 

από τη οριστική παραλαβή του. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης το Νοσοκοµείο δεν θα ευθύνεται για 

καµία βλάβη του όλου µηχανήµατος προερχόµενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα 

επιβαρύνεται µε κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά, κλπ., όπως προβλέπει το 

συνηµµένο σχέδιο σύµβασης πλήρους συντήρησης-επισκευής, µε το σύνολο των αναλωσίµων και τα 

αναγκαία Service Kit κλπ. Στην πλήρη εγγύηση περιλαµβάνεται υποχρέωση του προµηθευτή και για 

προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου, ώστε ο 

ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός να είναι πάντα σε κατάσταση ετοιµότητας, ότι δηλαδή ακριβώς 

προβλέπει το σχέδιο σύµβασης πλήρους συντήρησης - επισκευής.  

Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης τριών (3) ετών ισχύουν όλοι οι όροι και οι ποινικές ρήτρες 

του  
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σχεδίου σύµβασης πλήρους συντήρησης-επισκευής  

Σε περίπτωση προσφοράς της εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν των τριών (3) ετών, η σχετική 

πέραν των τριών (3) ετών επιβεβαίωση θα γίνεται µε έγγραφη δέσµευση του κατασκευαστή, ή της 

θυγατρικής εάν αυτή λειτουργεί στην Ελλάδα ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC.  

2.2.3. Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής σε κατάσταση λειτουργίας ο προµηθευτής 

υποχρεούται να παραδώσει: Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) µε οδηγίες χρήσης και λειτουργίας 

στην Ελληνική γλώσσα και οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική 

ή Αγγλική γλώσσα, καθώς και όλους τους απαραίτητους κωδικούς ελέγχων και επισκευών και όλα 

τα σχεδιαγράµµατα των επιµέρους τµηµάτων του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού.  

2.2.4. Μετά τη λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προµηθευτής 

υποχρεώνεται, να αναλάβει τη συντήρηση και την επισκευή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού 

(περιλαµβανοµένου του παρελκόµενου εξοπλισµού), µέχρι τη συµπλήρωση δέκα (10) ετών από την 

οριστική παραλαβή του συγκροτήµατος σε κατάσταση λειτουργίας, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αµοιβής, 

την οποία θα έχει καθορίσει οπωσδήποτε στην αρχική οικονοµική του προσφορά µε βάση το 

συνηµµένο σχέδιο σύµβασης πλήρους συντήρησης-επισκευής.  

2.2.5. Σε περίπτωση αφαίρεσης της εξουσιοδότησης του κατασκευαστικού οίκου ή του 

εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προς τον προµηθευτή, για παροχή 

ανταλλακτικών - συντηρήσεων - τεχνικής υποστήριξης - εγγυήσεων κλπ. και εντός της 

απαιτούµενης δεκαετίας, θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση δέσµευσης του κατασκευαστή ή του 

εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την συνεχή και απρόσκοπτη 

λειτουργία του συγκροτήµατος, µε τους ίδιους ζητούµενους όρους µέχρις συµπλήρωσης της 

δεκαετίας τουλάχιστον.  

2.2.6. Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πλήρη τιµοκατάλογο των απαιτούµενων για την 

λειτουργία του εξοπλισµού υλικών, ανταλλακτικών, αναλωσίµων, κλπ. µε σταθερή τιµή για πέντε (5) 

τουλάχιστον έτη.  

3. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

3.1 Ο προµηθευτής υποχρεούται να συνυποβάλλει µε ποινή αποκλεισµού, οπωσδήποτε µετά της 

προσφοράς του τα παρακάτω, προκειµένου αφενός µεν τα αντίστοιχα στοιχεία να αξιολογηθούν – 

βαθµολογηθούν και αφετέρου δε να εξασφαλίζεται η πλήρης εκµεταλλευσιµότητα των δυνατοτήτων 

και αποδόσεων των ειδών και κύρια να διασφαλίζεται από τους χρήστες η κανονική λειτουργία των 

µηχανηµάτων και ταυτόχρονα να προστατεύεται η ∆ηµόσια Υγεία µε την χρησιµοποίηση των 

αναγκαίων εκάστοτε στοιχείων, κατά τη διενέργεια των εξετάσεων :  

α. Πλήρες εγχειρίδιο µε σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του µητρικού κατασκευαστικού 

οίκου (Operation Manuals) µε αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών 

για όλες τις αντίστοιχες εφαρµογές µεταφρασµένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα κατά την 

παράδοση του µηχανήµατος, ενώ στην αρχική προσφορά µπορεί να δοθεί στην Αγγλική και κατά 

προτίµηση και στην Ελληνική.  

β. Πλήρες αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό, 

κλπ) όπως και για τους τεχνικούς του τµήµατος βιοϊατρικής τεχνολογίας.  

3.2. Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει ότι διαθέτει στην Ελλάδα µόνιµο και κατάλληλα 

εκπαιδευµένο προσωπικό (πέραν και ανεξάρτητα του αντίστοιχου τεχνικού προσωπικού για παροχή 

υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης, κλπ) για την υποστήριξη των προσφεροµένων ειδών από 

άποψη λειτουργική και επίδειξη – εκµάθηση του προσωπικού του Νοσοκοµείου (ιατρικό, νοσηλευτικό  

προσωπικό κλπ) τόσο επί της λειτουργίας των ειδών όσο και επί των δυνατοτήτων 

αποτελεσµατικότερης και επωφελέστερης εκµετάλλευσης και ανάπτυξης της απόδοσής των, 

ποιοτικής και ποσοτικής.  

Το υπόψη εκπαιδευτικό ως και το τεχνικό προσωπικό θα αναφερθούν χωριστά µε τον αντίστοιχο 

χρόνο ενασχόλησής τους, τα προσόντα, εκπαίδευση κλπ και θα συνυποβληθούν σχετικά 

πιστοποιητικά ειδικής προς τούτο εκπαίδευσης και αντίστοιχης εξουσιοδότησης από τον 
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κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί 

ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, ώστε να τεκµηριώνεται η καταλληλότητά τους, αντίστοιχα, για 

την πλήρη εκπαίδευση (ιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, κλπ) επί της λειτουργίας των 

µηχανηµάτων και της πλήρους εκµετάλλευσης των δυνατοτήτων των ειδών ενώ για το τεχνικό 

προσωπικό ή καταλληλότητα του για εγκατάσταση, service κλπ των υπόψη ειδών.  

3.3. Ο προµηθευτής υποχρεούται, άνευ πρόσθετης αµοιβής, να επαναλάβει την ως άνω εκπαίδευση 

για ίδιο χρονικό διάστηµα τουλάχιστον, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, µέσα 

στην διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.  

Ο προµηθευτής υποχρεούται εντός του χρονικού διαστήµατος από την λήξη της προτεινόµενης 

περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας µέχρι την λήξη του διαστήµατος των δέκα ετών από την 

οριστική παραλαβή του συγκροτήµατος, να παρέχει επί πλέον µία τουλάχιστον ανάλογη εκπαίδευση 

ύστερα από αίτηµα του φορέα χωρίς την καταβολή πρόσθετης αµοιβής, προς εκπαίδευση νέου 

προσωπικού (ιατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού κλπ).  

4. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – SERVICE  

4.1. Απεριόριστος αριθµός ανταλλακτικών, µαζί µε τα πάσης φύσεως υλικά συντήρησης µαζί µε τα 

εργατικά κατά την συντήρηση και επισκευή, θα περιλαµβάνονται µε ποινή αποκλεισµού στην 

προσφερόµενη ετήσια τιµή πλήρους συντήρησης – επισκευής των ειδών του ιατροτεχνολογικού 

είδους. Εξαιρούνται τα αναλώσιµα.  

4.2. Ο διαγωνιζόµενος υποχρεούται να εξασφαλίσει την ύπαρξη αµεταχείριστων ανταλλακτικών, 

αναλώσιµων υλικών συντήρησης και λειτουργίας και κύρια τη διάθεση αυτών, ως και των 

αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση των ειδών του 

ιατροτεχνολογικού είδους µε τον παρελκόµενο εξοπλισµό, επί δέκα (10) τουλάχιστον συνολικά έτη. 

Η ανάλογη δέσµευση θα γίνεται µε κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του κατασκευαστή ή του 

εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 

93/42/EEC, στον επί µέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς, για την αξιολόγηση της προσφοράς, 

δεδοµένου ότι κρίνεται ως ουσιώδης απαίτηση της προκήρυξης για την οµαλή, απρόσκοπτη και 

µακρόχρονη λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού.  

4.3. Στον επί µέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς, πέρα από την βασική σύνθεση του 

προσφερόµενου του ιατροτεχνολογικού είδους θα αναγράφονται οπωσδήποτε σε λίστα όλα τα 

απαραίτητα υλικά για την λειτουργία, συντήρηση και επισκευή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού 

καλώδια – συνδετικά σύνδεσης των επιµέρους τµηµάτων του µηχανήµατος και µε τις παροχές του 

Νοσοκοµείου, µπαταριών, το σύνολο των υλικών συντήρησης και λειτουργίας κλπ.).  

4.4. Να διαθέτει διακριβωµένα όργανα για τον έλεγχο/συντήρηση/επισκευή του εξοπλισµού που 

προσφέρεται στην εν λόγω ενότητα. Να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισµού κατάλογος οργάνων για 

όλους τους απαραίτητους ελέγχους κλπ, όπως αυτούς προκύπτουν από το εγχειρίδιο του 

κατασκευαστικού οίκου. Να κατατεθούν πιστοποιητικά διακρίβωσης των οργάνων ελέγχου µε τα 

οποία θα εκτελούνται οι συντηρήσεις του εξοπλισµού που προσφέρονται για το σύνολο της εκάστοτε 

ενότητας (επί ποινή αποκλεισµού).  

5 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

5.1.Ο προµηθευτής υποχρεούται στην οικονοµική προσφορά να αναφέρει την συγκεκριµένη ετήσια 

τιµή των εξόδων πλήρους συντήρησης- επισκευής, οπωσδήποτε µε ποινή αποκλεισµού, για το πρώτο 

έτος, µετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, (ανεξάρτητα των λοιπών όρων 

εγγύησης κάθε προσφοράς οι οποίοι θα αξιολογηθούν κατά περίπτωση). Στη συνέχεια η τιµή θα 

αναπροσαρµόζεται - αναθεωρείται ετήσια, και εφόσον το επιθυµεί η Α.Α., ως κατωτέρω 

περιγράφεται µέχρι συµπληρώσεως συνολικά δεκαετίας από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής 

του ιατροτεχνολογικού είδους.  
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5.2.Η προσφερόµενη αρχική ετήσια τιµή πλήρους συντήρησης-επισκευής (Τ1) για το πρώτο έτος 

µετά από την λήξη της συµβατικής περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, θα πρέπει να είναι 

συγκεκριµένη και θα αναθεωρείται-αναπροσαρµόζεται ανά έτος, και µέχρι τη συµπλήρωση δεκαετίας 

από την οριστική παραλαβή των ειδών του ιατροτεχνολογικού είδους, µε συγκεκριµένο ποσοστό 

αναπροσαρµογής επί της τιµής της ετήσιας πλήρους συντήρησης-επισκευής του προηγούµενου 

έτους, ώστε να προκύπτει η αναγκαία κατά περίπτωση νέα ετήσια τιµή. Το ποσοστό (%) αυτό 

αναπροσαρµογής και για κάθε έτος, θα ισούται µε το ποσοστό αύξησης του ∆είκτη Τιµών 

Καταναλωτή που δίνει η ΕΛ.ΣΤΑΤ για την αντίστοιχη προηγούµενη 12µηνη περίοδο που µόλις έληξε 

(δηλ για τον µήνα υπογραφής της νέας ετήσιας σύµβασης σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 

προηγούµενου έτους), και το οποίο ποσοστό δηµοσιεύεται στον δικτυακό της τόπο 

www.statistics.gr.  

5.3 Οι οικονοµοτεχνικοί όροι ή προϋποθέσεις που περιλαµβάνονται σε κάθε προσφορά, όταν 

αφορούν σε παροχή στοιχείων κλπ. για τον υπολογισµό, για µια δεκαετία, των συνολικών εξόδων 

πλήρους συντήρησης - επισκευής, θα πρέπει οπωσδήποτε να ικανοποιούν κατ’ ελάχιστον τις 

επιµέρους απαιτήσεις της προκήρυξης, ως προς τα περιλαµβανόµενα στη συντήρηση και ως προς τα 

τεχνικά στοιχεία εγγυήσεων-καλύψεων των υλικών, ώστε τελικά να καθίσταται δυνατή αφενός η 

αξιολόγηση - βαθµολόγηση των τεχνικών όρων ή απαιτήσεων και αφετέρου η διαµόρφωση 

συµψηφιστικά της συνολικής τιµής πλήρους συντήρησης - επισκευής, για µια δεκαετία.  

5.4 Να κατατεθεί σύµβαση συντήρησης για επτά (7) έτη του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού µε 

αναλώσιµα το οποίο θα συνυπολογιστεί για την διαµόρφωση της συνολικής δαπάνης. Η σύµβαση 

συντήρησης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 5% της συνολικής δαπάνης της προµήθειας.  

6. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

6.1 Οι προσφορές για να χαρακτηρισθούν καταρχήν αποδεκτές και να αξιολογηθούν θα πρέπει µε 

ποινή αποκλεισµού της προσφοράς, να είναι πλήρεις, σαφείς, αναλυτικές, τεκµηριωµένες και 

δεόντως υπογεγραµµένες και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τεχνικές ή πληρότητας, βεβαιώσεων 

κλπ που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.  

Τα στοιχεία των προσφεροµένων µηχανηµάτων κλπ πρέπει να είναι πλήρως τεκµηριωµένα ώστε να 

παρέχεται η ευχέρεια βαθµολόγησης, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των 

προσφεροµένων ειδών, σε σύγκριση µε τις τεχνικές κλπ. απαιτήσεις της διακήρυξης των ποιοτικών, 

ποσοτικών, λειτουργικών αποδόσεων και πλεονεκτηµάτων των ειδών, ως επίσης των εγγυήσεων, 

της τεχνικής υποδοµής για παροχή υπηρεσιών και αποθήκευση – προµήθεια ανταλλακτικών ή 

αναλωσίµων, της δυνατότητας για παροχή εκπαίδευσης για τις λειτουργικές ανάγκες ή τις ανάγκες 

παροχής υπηρεσιών σέρβις κλπ.  

6.1.1 Ο φάκελος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα περιλαµβάνει οπωσδήποτε πλήρη αναλυτική 

«Τεχνική Περιγραφή» στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση – παραποµπή (ανά κεφάλαιο 

και παράγραφο) σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης και τα συνυποβαλλόµενα 

prospectus ή βεβαιώσεις (σε πρωτότυπα) ώστε να επιτυγχάνεται αντικειµενική αξιολόγηση.  

Επίσης θα συνυποβάλλεται πλήρες «Φύλλο Συµµόρφωσης – Τεκµηρίωσης» το οποίο θα 

περιλαµβάνει µε πληρότητα το σύνολο των όρων της διακήρυξης (γενικών, ειδικών, τεχνικών κλπ) 

όλες τις απαντήσεις (ανά παράρτηµα, κεφάλαιο, παράγραφο κλπ) µε παραποµπή, για τεκµηρίωση, 

στα συνηµµένα ξενόγλωσσα έντυπα, τεχνικά εγχειρίδια, εγχειρίδια χρήσης κλπ. αναγράφοντας την 

σχετική παράγραφο  
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της τεχνικής προδιαγραφής. Να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισµού το πρωτότυπο εγχειρίδιο του 

οίκου κατασκευής.  

Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης ή θα απαντούν 

µονολεκτικά ΝΑΙ ή συµφωνούµε κλπ. χωρίς τεκµηρίωση και πλήρη παραποµπή – αντιστοιχία µεταξύ 

κειµένου, ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.  

Η προσφορά πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 

1599/86 όπου ο προµηθευτής θα αναγράφει – δηλώνει εάν η προσφορά έχει αποκλίσεις από την 

τεχνική περιγραφή κλπ. όρους της διακήρυξης και σε καταφατική περίπτωση να αναφέρονται – 

σηµειώνονται αναλυτικά.  

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συµµετέχοντες καταθέτουν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά για 

τεχνικά χαρακτηριστικά ή δυνατότητες των προσφεροµένων ειδών ή για το εκπαιδευτικό ή τεχνικό 

προσωπικό ή για τις εγγυήσεις – καλύψεις χρονικές – λειτουργικές ή για σέρβις ή για ανταλλακτικά 

κλπ θα πρέπει απαραίτητα:  

α. Να είναι πρωτότυπες ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα του µητρικού κατασκευαστικού οίκου ή 

ελληνικού θυγατρικού οίκου (όχι τοπικού αντιπροσώπου ή άλλου εκπροσώπου)  

β. Να αναγράφονται πλήρη στοιχεία του εκδότη, του υπογράφοντος και του νοµίµου εκπροσώπου 

(τίτλος, ∆/νση, τηλ/νο, φαξ) για δυνατότητα επαλήθευσης και  

γ. Να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική  

6.1.2. Προσφορές οι οποίες στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ή στο ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ κλπ. θα είναι αόριστες, ασαφείς ή ελλιπείς και δεν θα πληρούν όλες τις παραπάνω 

προϋποθέσεις, για τεκµηρίωση, θα χαρακτηρίζονται µε ουσιώδεις αποκλίσεις και θα αποκλείονται 

της περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης.  

6.1.3. Για διευκόλυνση και διασφάλιση της διαδικασίας αξιολόγησης, το σύνολο των στοιχείων της 

Τεχνικής Προσφοράς (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ – 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) θα 

υποβάλλονται οπωσδήποτε σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές, σε χωριστούς φακέλους – ντοσιέ µε 

αρίθµηση του περιεχοµένου κάθε φακέλου και αντίστοιχο ευρετήριο και σε ηλεκτρονική µορφή επί 

ποινή αποκλεισµού.  

6.2. Οι συµµετέχοντες πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού της προσφοράς, να καταθέσουν µε την 

προσφορά:  

α) τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO του προµηθευτή, όσο και του κατασκευαστικού οίκου του υπό 

προµήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, ΕΝ ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:2003, µε πεδίο 

πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:2003 για την 

τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.  

β) πλήρη τεκµηριωµένα πιστοποιητικά σήµανσης CE, ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες 

απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (οδηγία 93/42/ΕΟΚ, όπως ισχύει σήµερα) για τον υπό 

προµήθεια ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό.  

γ) βεβαίωση Συµµετοχής σε Εγκεκριµένο Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΑΗΗΕ (σύµφωνα µε 

το Ν. 2939/2001 και το Π.∆. 117/2004 και 15/2006)  

δ) πλήρες πρωτόκολλο ηλεκτρικής ασφάλειας κατά την παράδοση και υπεύθυνη δήλωση για έκδοση 

πρωτόκολλου ηλεκτρικής ασφάλειας έπειτα από κάθε επισκευή ή συντήρηση.  

 

«ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ» 
H εταιρεία ……………………..….. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) έχει προµηθεύσει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

…………..………….…… (ΠΕΛΑΤΗΣ) ένα ………………………………. του οίκου ………………..…….….., 

Μοντέλο ……………….  

Το συγκρότηµα αυτό, το οποίο ο ΠΕΛΑΤΗΣ χρησιµοποιεί για …………………………….. και 

……………………………………. σκοπούς έχει από τη φύση του ανάγκη ειδικής συντήρησης και 
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παρακολούθησης .  

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναθέτει για ένα έτος ( 1 ) µε την παρούσα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ (οι οποίοι στο 

εξής στην Σύµβαση αυτή θα αναφέρονται και σαν συµβαλλόµενοι ή συµβαλλόµενα µέρη) και 

η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ότι αναλαµβάνει την πλήρη συντήρηση, επισκευή και παρακολούθηση 

του συγκροτήµατος µε τους παρακάτω όρους και συµφωνίες :  

1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

1.1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαµβάνει τη πλήρη συντήρηση και επισκευή του ιατροτεχνολογικού 

είδους και των αναφερόµενων µερών και εξαρτηµάτων του συµπεριλαµβανοµένου του 

παρελκόµενου εξοπλισµού καθ΄ όλη την διάρκεια της Σύµβασης σύµφωνα µε τα ειδικά 

εγχειρίδια και προδιαγραφές του κατασκευαστή Οίκου. Προς τούτο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα µόνιµα κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό, µε 

πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον κατασκευαστή ή τον 

εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην 

Οδηγία 93/42/EEC, για την συντήρηση του συγκεκριµένου µηχανήµατος. Σε περίπτωση 

αλλαγών που έχουν επέλθει στο εν λόγω προσωπικό (αλλαγές προσώπων, επιπλέον 

εκπαιδεύσεις, νέα πιστοποιητικά από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο 

αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, 

κλπ) εν σχέση µε τα στοιχεία που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είχε καταθέσει µε την προσφορά της για 

την ανάληψη της προµήθειας, είναι απαραίτητο να υποβληθούν αυτά στον ΠΕΛΑΤΗ προ 

της υπογραφής της παρούσας Σύµβασης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να εξασφαλίσει την 

ύπαρξη αµεταχείριστων ανταλλακτικών, το σύνολο των αναλωσίµων υλικών συντήρησης και 

λειτουργίας και κύρια τη διάθεση αυτών, ως και των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για 

την πλήρη λειτουργία και απόδοση του ιατροτεχνολογικού είδους µε τον παρελκόµενο 

εξοπλισµό, επί δέκα (10) τουλάχιστον συνολικά έτη. Η ανάλογη δέσµευση θα γίνεται µε 

κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου 

αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 

93/42/EEC, για την αξιολόγηση της προσφοράς, δεδοµένου ότι κρίνεται ως ουσιώδης 

απαίτηση της προκήρυξης για την οµαλή, απρόσκοπτη και µακρόχρονη λειτουργία του 

ιατροτεχνολογικού είδους 1.2. Η Σύµβαση περιλαµβάνει :  

α) Την συντήρηση του εξοπλισµού όπως αυτή προκύπτει από τα εγχειρίδια του 

κατασκευαστή οίκου για το προσφερόµενου µοντέλου  

β) Την αποκατάσταση των βλαβών συµπεριλαµβανοµένων και των ανταλλακτικών, 

αναλώσιµων κλπ  

γ) Την αντικατάσταση απεριόριστου αριθµού ανταλλακτικών, το σύνολο των υλικών 

συντήρησης, κλπ και ανεξαρτήτως αριθµού εξετάσεων κατά την διάρκεια ισχύος της 

σύµβασης. Τα ανταλλακτικά θα είναι :  

αµεταχείριστα  

πιστοποιηµένα από τον κατασκευαστικό οίκο.  

Με εγγύηση τουλάχιστον δυο ετών από τον κατασκευαστικό οίκο.  

 

δ) Τη λήψη κάθε προληπτικού µέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωµαλιών ή ζηµιών.  

Για βλάβες από πτώσεις υγρών, πτώση συσκευής, θραύση, τάσης δικτύου κλπ. τα 

ανταλλακτικά επιβαρύνουν το ΠΕΛΑΤΗ, η εργασία την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  

ε) τυχόν επικαιροποιήσεις του λογισµικού (updates) του Κατασκευαστικού Οίκου σε 

υπάρχοντα προγράµµατα (software, κλπ).  
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στ) πλήρες πρωτόκολλο ηλεκτρικής ασφάλειας κατά την παράδοση και υπεύθυνη δήλωση 

για έκδοση πρωτόκολλου ηλεκτρικής ασφάλειας έπειτα από κάθε επισκευή ή συντήρηση.  

ζ) πλήρη πρωτόκολλα ελέγχου ποιότητας/µετρήσεων.  

1.3. Η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται µε τα απαιτούµενα ειδικά εργαλεία και όργανα 

µετρήσεως και ελέγχου από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, σύµφωνα 

µε τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου του συγκροτήµατος. 

Τα απαιτούµενα ειδικά εργαλεία και όργανα µετρήσεως και ελέγχου να είναι διακριβωµένα 

– να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  

1.4. Κατά τη συντήρηση ή επισκευή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα προβαίνει κατά την άποψή της, σε 

κάθε απαιτούµενη τεχνική µετατροπή για την αρτιότερη και ασφαλή λειτουργία και απόδοση 

του εξοπλισµού, εφ’ όσον τούτο επιτρέπεται ή προβλέπεται από τον κατασκευαστικό Οίκο. 

Οι µετατροπές αυτές δεν θα έχουν επίπτωση στην παρεχοµένη ποιότητα και ταχύτητα των 

εκτελουµένων εξετάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στη σύµβαση της αγοράς του 

ιατροτεχνολογικού είδους. Αντίθετα αποσκοπούν στη βελτίωση των λειτουργικών 

χαρακτηριστικών.  

1.5. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να ενηµερώνει τον ΠΕΛΑΤΗ σχετικά µε τις βελτιώσεις του 

ιατροτεχνολογικού είδους που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος. 1.6. Καθ' όλη τη διάρκεια 
ισχύος της παρούσας Σύµβασης θα τηρείται ηµερολόγιο λειτουργίας-βλαβών και 

συντήρησης του ιατροτεχνολογικού είδους, µε ευθύνη του Τµήµατος Βιοϊατρικής 

Τεχνολογίας του ΠΕΛΑΤΗ. Το ηµερολόγιο αυτό θα υπογράφεται από τον αρµόδιο του 

Τµήµατος ή τον αρµόδιο ηλεκτρονικό του Τµήµατος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΠΕΛΑΤΗ 

και τον υπεύθυνο τεχνικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στο ηµερολόγιο θα αναγράφονται όλες οι 

βλάβες και τα αίτιά τους, οι ενέργειες αποκατάστασής τους από την πλευρά της 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθώς και ο χρόνος ακινητοποίησης του µηχανήµατος.  

1.7. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να λαµβάνει όλα τα επιβαλλόµενα µέτρα ασφαλείας και να 

εξασφαλίζει το προσωπικό των συνεργείων του για κάθε περίπτωση ατυχήµατος, που 

τυχόν συµβεί κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σύµφωνα µε την παρούσα, επί του 

µηχανήµατος.  

2. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

2.1. Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του οίκου κατασκευής από 

∆ευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 08.00 έως 15.00. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω 

ηµέρες αποτελούν επίσηµες αργίες ή εορτές του χρόνου η προληπτική συντήρηση του 

µηχανήµατος θα µετατίθεται την πρώτη εργάσιµη ηµέρα που ακολουθεί µετά την αργία.  

2.2. Οι επισκευές των βλαβών γίνονται καθηµερινά µη εξαιρουµένων των Αργιών και 

Σαββατοκύριακων όταν το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ εφηµερεύει. Η προσέλευση των Τεχνικών της 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τις επισκευές θα γίνεται εντός δύο (2) ωρών από τη λήψη της 

ειδοποίησης στα γραφεία της, µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο 2.4 

κατωτέρω, εκτός αν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας δεόντως αποδεδειγµένοι που 

επιβεβαιώνουν το ανέφικτο της έγκαιρης µετάβασης. Η ειδοποίηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για 

την αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στα γραφεία της στο φαξ : ……………………., τις 

εργάσιµες µέρες και ώρες από το Τµήµα ΒΙΤ του ΠΕΛΑΤΗ και τις µη εργάσιµες από το 

αρµόδιο Τµήµα του ΠΕΛΑΤΗ.  

2.3. Κατά την διάρκεια των προγραµµατισµένων Συντηρήσεων-Επισκευών που θα γίνονται 

από τους τεχνικούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θα ειδοποιείται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε Fax και το 

Τµήµα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΠΕΛΑΤΗ. Παράβαση αυτού του όρου θα επιφέρει την 
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ποινή της µη πληρωµής του ετήσιου τιµολογίου που θα εκδίδεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  

2.4. Η επιτρεπόµενη διάρκεια ακινητοποίησης (downtime) του ιατροτεχνολογικού είδους 

συµφωνείται σε διακόσιες σαράντα (240) ώρες ανά έτος για το σύνολο του εξοπλισµού της 

υποενότητας. Ως χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος ακινητοποίησης των επί 

µέρους αυτόνοµων λειτουργικών µονάδων ή του συνόλου του ιατροτεχνολογικού είδους 

κατά τον οποίο δεν ήταν δυνατή η διενέργεια περιστατικού. Ο χρόνος αυτός θα 

προσµετρείται αθροιστικά από την ειδοποίηση της εταιρίας (µη εξαιρουµένων των Αργιών 

και Σαββατοκύριακων όταν το Νοσοκοµείο εφηµερεύει) για επισκευή, η οποία κλήση θα 

γίνεται µε αποστολή fax από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 22.00. Η 

κλήση αυτή θα γίνεται – εφόσον παραστεί Σελίδα 12 από 17 ανάγκη - από ώρες 08.00 έως 

22.00 και τις Αργίες και τα Σαββατοκύριακα, εφόσον το Νοσοκοµείο εφηµερεύει. O 

χρόνος αυτός δεν περιλαµβάνει τον χρόνο προληπτικής συντήρησης και εργασίες 

αναβάθµισης του συγκροτήµατος. Ως ώρες ακινητοποίησης θα λογίζεται το σύνολο των 

ωρών του 24ώρου από την ώρα ειδοποίησης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όπως αυτή περιγράφεται 

παραπάνω, µέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. Εφόσον ο χρόνος ακινητοποίησης 

µηχανήµατος υποενότητας υπερβεί τις 24 ώρες από την ειδοποίηση / κλήση της εταιρείας, 

οι πέραν των 24 ωρών δαπανηθείσες ώρες διπλασιάζονται για τον υπολογισµό του χρόνου 

ακινητοποίησης της περίπτωσης. 3. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  

3.1. Στο τέλος ισχύος εκάστης ετήσιας Σύµβασης θα υπολογίζονται οι ώρες 

ακινητοποίησης του ιατροτεχνολογικού είδους όπως ορίζεται ανωτέρω.  

3.2. Για κάθε ώρα ακινητοποίησης πέραν των διακοσίων σαράντα ωρών (240) ανά έτος για 

το σύνολο του εξοπλισµού ανά υποενότητα, θα επιβάλλεται στην ………….…………(ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 

ως ποινική ρήτρα παράταση της Σύµβασης 24 ώρες χωρίς αµοιβή και 2% επί της 

συνολικής ετήσιας αξίας της σύµβασης πρόστιµο ανά ώρα ακινητοποίησης.  

3.3. Κατά την διάρκεια του συµβατικού χρόνου συντήρησης και µετά την παρέλευση είκοσι 

(20) εργασίµων ηµερών χωρίς την αποκατάσταση της βλάβης ή αδυναµία παροχής 

ανταλλακτικών, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αντικαταστήσει το σύνολο του 

ιατροτεχνολογικού είδους µε νέας τεχνολογίας και αυξηµένων η αντίστοιχων τουλάχιστον 

δυνατοτήτων χωρίς καµία επιβάρυνση του ΠΕΛΑΤΗ.  

3.4. Η ποινική ρήτρα που προβλέπεται στα ως άνω δεν µπορεί να εφαρµοστεί σε 

περιπτώσεις θεοµηνιών, δολιοφθορών και αποδεδειγµένων παραβιάσεων της ορθής 

χρήσης.  

Οι τυχόν ζηµιές που θα προκληθούν από τις πιο πάνω περιπτώσεις, καθώς και τα υλικά 

που θα απαιτηθούν για την αντικατάσταση του µηχανήµατος, θα βαρύνουν και θα 

καλυφθούν από τον ΠΕΛΑΤΗ  

3.5. Η παρακράτηση των ποσών των ποινικών ρητρών θα γίνεται µε αφαίρεση από το 

ετήσιο συµβατικό τίµηµα, ή αν αυτό δεν επαρκεί από την εγγυητική επιστολή είτε τέλος µε 

κάθε νόµιµο µέσον. 4. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ / ΠΛΗΡΩΜΗ Σελίδα 13 από 17  

4.1. Για τις αναφερόµενες στην παρούσα Σύµβαση ετήσιας πλήρους συντήρησης-επισκευής, 

ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα καταβάλει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ………………….. κάθε τέλος εξαµήνου το ποσό 

των ………………………………………………….……… (ολογράφως) (……..…..………€) συµπεριλαµβανοµένου 

του ΦΠΑ ….%.  

Και συνολική ετήσια δαπάνη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

………………………………………………….……… (ολογράφως) (……..…..………€).  

4.2. Στην τιµή αυτή περιλαµβάνεται η τιµή των ανταλλακτικών, του συνόλου των 

αναλωσίµων υλικών και εργατικών, τα διάφορα άλλα κόστη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (πχ 
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µετακινήσεις, διαµονή, εργαλεία κλπ) καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση και οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία και τη προσφορά της 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που έγινε αποδεκτή. Η σύµβαση συντήρησης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 5% 

της συνολικής δαπάνης της προµήθειας.  

4.3. Η εξόφληση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την υπό το στοιχείο 4.1 ανωτέρω συµφωνηθείσα 

αµοιβή, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, θα καταβάλλεται από τον ΠΕΛΑΤΗ µε την 

ολοκλήρωση του εξαµήνου και την λήψη του σχετικού εξαµηνιαίου τιµολογίου της 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, εντός ενενήντα (90) ηµερών από την υποβολή του.  

5. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

5.1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της ετήσιας Σύµβασης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ…….………….. 

κατέθεσε την υπ αριθµ………. Εγγυητική Επιστολή της τράπεζας …………….…….…. αξίας 10% 

της καθαρής συµβατικής αξίας της ετήσιας Σύµβασης πλήρους συντήρησης-επισκευής, ήτοι 

αξίας …………………………€ και ισχύος ενός έτους και ενός µηνός, ήτοι ισχύος µέχρι την 

…../…../…….…  

6. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  

6.1. Η εν λόγω Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 6.2. Σε περίπτωση διαφορών, 
που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της 

Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, ο ΠΕΛΑΤΗΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και 

των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσµα της προστασίας του δηµοσίου 

συµφέροντος.  

6.3. Σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρµόδια 

είναι τα Ελληνικά ∆ικαστήρια.  

Σαν απόδειξη των παραπάνω υπογράφεται η Σύµβαση αυτή από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 

σε τρία πρωτότυπα.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για την ……………………………… Για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΝΣΕΩΝ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 

Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 

(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι:  

Αναφερόμενοι στηνΈρευνα Αγοράς με αριθμό……….  για την προμήθεια «………….» ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας …….μέχρι 

και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του 

άρθρου 73 του Ν 4412/2016, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: 

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) 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,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 

1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 

L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 

της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη 

της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166),  

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 
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101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ημερομηνία:      ……….20…… 

Ο – Η Δηλ. 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση 

τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 

σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.   

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι:  

Αναφερόμενοι στηνΈρευνα Αγοράς με αριθμό……….  για την προμήθεια «………….» ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας …….μέχρι 

και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δηλώνω ότι: 

Η ως άνω εταιρεία δεν βρίσκεται σε καμία από τις αναφερόμενες στη παράγραφο 1, 2 και 3 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016 

καταστάσεις και ιδίως: 

Α) Ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελούν υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχουν 

αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, ή για τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ότι δεν τελούν 

υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

Β) Ότι είναι ενήμερη ως προς τις υποχρεώσεις της, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), 

αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Γ) Ότι είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των 

δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, 

προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 

επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς).  

Δ) Ότι δεν είναι ένοχη σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές. 
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Ε) Ότι δεν τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν 4412/16. 

Ημερομηνία:      ……….20…… 

Ο – Η Δηλ. 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση 

τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 

σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.   

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Κατατίθεται υποχρεωτικά στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς (εις διπλούν) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στοιχεία οικονομικού φορέα 

-Επωνυμία…………………………………………….     Ημερομηνία..…./.…../……. 

 

-ΑΦΜ………………………………………………… 

-ΔΟΥ………………………………………………….  Προς : Γ.Ν. Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 

       ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 

-Διεύθυνση…………………………………………… 

-Τηλ…………………………………………………... 

-FAX..………………………………………………... 

-Email..……………………………………………….. 

 

Σας υποβάλουμε την οικονομική μας προσφορά για την προκήρυξη …………. για ……………………………, 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΠΑΡ. 

ΤΙΜΩΝ 

          

          

          

          

          

 

Υπογραφή – Σφραγίδα 

* Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να διαμορφώσουν το έντυπο της οικονομικής 

προσφοράς με διαφορετικό τρόπο και να συμπεριλάβουν τις πληροφορίες που επιθυμούν, αρκεί 

να περιλαμβάνονται με σαφήνεια και ακρίβεια οι ελάχιστες απαιτήσεις που απαιτούνται από τους 

όρους της παρούσας προκήρυξης. 
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