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ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ  ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ» 

 

Για τθν επείγουςα Ρρομικεια << Λοιποφ Ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ μονάδεσ εντατικισ 
κεραπείασ (ΜΕΘ) των νζων κλινϊν του Ιδρφματοσ Σταφροσ Νιάρχοσ (ΙΣΝ)>> για τθν αντιμετϊπιςθ των 
ςυνεπειϊν τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ. 
 

Ζχοντασ υπ’ όψιν: 

1. Τισ διατάξεισ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΦΕΚ 42/Αϋ/25-2-2020), όπωσ κυρϊκθκε και 
τροποποιικθκε με τον Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α/03-04-2020) και αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 13 του 
Ν. 4693/2020 (ΦΕΚ Αϋ 116) και το άρκρο 18 του Ν. 4728/2020 ( ΦΕΚ Αϋ 186).  

2. Τισ διατάξεισ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΦΕΚ 55/Αϋ/11-03-2020),  όπωσ κυρϊκθκε με 
τον Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α/03-04-2020).  

3. Τισ διατάξεισ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΦΕΚ 64/Αϋ/ 14-03-2020), όπωσ κυρϊκθκε με 
τον Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α/3-04-2020). 

4. Τισ διατάξεισ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου ( ΦΕΚ 68/20-03-2020), όπωσ κυρϊκθκε με τον 
Ν. 4683/2020 (ΦΕΚ 83Α/10-04-2020). 

5. Τισ διατάξεισ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΦΕΚ 75Α/ 30-03-2020), όπωσ κυρϊκθκε με τον 
Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86Α/25-04-2020). 

6. Τισ διατάξεισ του Ν. 4682 (ΦΕΚ Α' 76/03-04-2020) , όπωσ κυρϊκθκε με τον Ν.4690/2020 (ΦΕΚ 
104Α/30-05-2020). 

7. Τισ διατάξεισ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΦΕΚ 84/Αϋ/13-4-20),  όπωσ κυρϊκθκε με τον 
Ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30-05-2020). 

8. Τισ διατάξεισ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΦΕΚ 90/Αϋ/1-05-20),  όπωσ κυρϊκθκε με τον 
Ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30-05-2020). 

9. Τισ διατάξεισ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΦΕΚ 157/Αϋ/10-08-20),  όπωσ κυρϊκθκε με τον 
Ν.4722/2020 (ΦΕΚ 177Α/15-09-2020). 

10. Το υπϋαρ. 2122/15-02-2021 ακριβζσ αντίγραφου του 1ου αποςπάςματοσ πρακτικοφ τθσ  5θσ 
Συνεδρίαςθσ του  Κε. Σ.Υ. Ρε. 

11. Το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/Α/08.08.2016), «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 
ιςχφει. 
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12. Τισ  τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ζχουν χρθςιμοποιθκεί από τθν ΛΦΕΤ ΑΕ ( πρόςκλθςθ  με Α/Α ΕΣΘΔΘΣ 
104061) 

 
Ρ ρ ο κ θ ρ φ ς ς ε τ α ι 

 
Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ μζςω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για τθν επείγουςα Ρρομικεια << Λοιποφ 
Ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ μονάδεσ εντατικισ κεραπείασ (ΜΕΘ) των νζων κλινϊν του 
Ιδρφματοσ Σταφροσ Νιάρχοσ (ΙΣΝ), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ. 

 

CPV 

CPV 33190000-8 Διάφορεσ ιατρικζσ ςυςκευζσ και προϊόντα (για τα είδθ υπ’ αρικ. 1, 4) 

CPV 33182210-4 (για το είδοσ υπ’ αρικ. 2) 

CPV 33194100-7 Συςκευζσ και όργανα ζγχυςθσ (για για το είδοσ υπ’ αρικ. 3 ) 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΡΟΣΚΛΘΣΘΣ 

 
Αντικείμενο τθσ πρόςκλθςθσ είναι θ επείγουςα προμικεια << Λοιποφ Ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για 

τισ μονάδεσ εντατικισ κεραπείασ (ΜΕΘ) των νζων κλινϊν του Ιδρφματοσ Σταφροσ Νιάρχοσ (ΙΣΝ)>>, με 

κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ ωσ 

ακολοφκωσ: 

 

ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ   ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 

 Α/Α ΕΛΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 

1 ΜΘΧΑΝΘΜΑ ΥΡΟΚΕΜΛΑΣ / ΥΡΕΚΕΜΛΑΣ 1 

2 ΕΞΩΤΕΛΚΟΣ ΒΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣ 1 

3 
ΟΓΚΟΜΕΤΛΚΕΣ ΑΝΤΛΛΕΣ ΓΛΑ ΧΟΘΓΘΣΘ ΥΓΩΝ ΚΑΛ 

ΦΑΜΑΚΩΝ 
1 

4 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΚΑΔΛΑΚΘΣ ΡΑΟΧΘΣ ΚΛΑΣΣΛΚΘΣ 

ΚΑΛ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ 
1 

   Θ δαπάνθ κα καλυφκεί μζςω ζκτακτθσ επιχοριγθςθσ COVID 19. 

Κριτιριο Αξιολόγθςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ 

(χαμθλότερθ τιμι).  

Θ ΑΝΑΘΕΣΘ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ ΡΟΥ ΘΑ ΡΟΣΦΕΕΙ ΤΘ ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΙΜΘ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΘΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ, ΜΕ ΤΘΝ ΡΟΫΡΟΘΕΣΘ ΟΤΙ ΤΑ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΑ ΑΡΟ ΑΥΤΟΝ ΕΙΔΘ 
ΚΑΛΥΡΤΟΥΝ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ – ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΤΘΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ. 
 
Θ παροφςα πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Υγείασ και τθσ Υπθρεςίασ . 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ - ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΣ 

1 Μθχάνθμα Υποκερμίασ / υπερκερμίασ 
1 

 

1. Να χρθςιμοποιεί ωσ μζςο κζρμανςθσ/ψφξθσ αποςταγμζνο νερό. 
2. Να ςυνδζεται με τουλάχιςτον δφο (2) ςτρϊματα νεροφ για : Να επιτρζπει τθ κζρμανςθ πάνω και κάτω 
από τον αςκενι όπου αυτό απαιτείται. Να διακζτει ςυνδζςμουσ γριγορθσ ςφνδεςθσ – αποςφνδεςθσ 
κουβερτϊν. 
3. Να εξαςφαλίηει υψθλι κυκλοφορία νεροφ 130 l/h τουλάχιςτον. 
4. Να διακζτει ιςχφ κζρμανςθσ 800 watts τουλάχιςτον για ταχεία και αποτελεςματικι κεραπεία 
5. Θ ταχφτθτα ψφξθσ του νεροφ να είναι (5°C/min) ενϊ θ ταχφτθτα κζρμανςθσ να είναι (3°C/min) 
τουλάχιςτον. 
6. Θ επιλογι επικυμθτισ κερμοκραςίασ αςκενοφσ να επιτυγχάνεται με τουσ παρακάτω τρόπουσ: 
α. Να διακζτει ρφκμιςθ Ρρο-επιλεγμζνθσ μεταβλθτισ και Επιλογι Ρρογραμματιηόμενθσ Μεταβλθτισ τθσ 
Διαβάκμιςθσ τθσ κερμοκραςίασ τόςο ςτθν Κζρμανςθ όςο και ςτθν Ψφξθ αςκενϊν για τον ταχφτερο και 
πλθρζςτερο ζλεγχο τθσ κερμορφκμιςθσ του αςκενοφσ (ταχφτατα, ι βακμιαία) 
β. Να διακζτει Διαβάκμιςθ Κερμοκραςίασ (gradient setting) δίνοντασ τθ δυνατότθτα αναπροςαρμογισ τθσ 
διαβάκμιςθσ τθσ κερμοκραςίασ τθσ κερμορφκμιςθσ ςτουσ 5°C εάν δεν ζχουμε τθν επικυμθτι κερμοκραςία 
εντόσ 30 λεπτϊν. Το μθχάνθμα να ςυνεχίηει να παρακολουκεί και να αναπροςαρμόηει τθ κερμοκραςία 
κάκε 30 περίπου λεπτά ζωσ ότου επιτευχκεί θ επικυμθτι για τον αςκενι κερμοκραςία. 
γ. Να διακζτει 3 τρόπουσ λειτουργίασ: α) με επιλογι επικυμθτισ κερμοκραςίασ ςτον αςκενι (automatic), 
β) με επιλογι επικυμθτισ κερμοκραςίασ ςτο ςτρϊμα/κουβζρτα (manual) , γ) παρακολοφκθςθ 
κερμοκραςίασ αςκενοφσ (monitor), 
δ. Εφροσ κερμοκραςίασ νεροφ (manual mode) τουλάχιςτον: 5ο – 40ο C 
ε. Εφροσ κερμοκραςίασ αςκενοφσ (automatic mode): 30ο – 40ο C 
ςτ. Θ επιλογι κερμοκραςίασ και ο ζλεγχοσ αυτισ να είναι υψθλισ ακρίβειασ –επιλογι με βιμα προόδου α) 
0,5ο C για το νερό, β) 0,1ο C για τον αςκενι - αποκλίςεισ μικρότερεσ < +/- 0,6o C για το Νερό, και < +/- 0,3ο 
για τον αςκενι. 
7. Θ ςυςκευι να φζρει μικροεπεξεργαςτι για τον ζλεγχο των λειτουργιϊν τθσ. 
8. Να φζρει μθχανιςμοφσ αςφαλείασ και οπτικοακουςτικοφσ ςυναγερμοφσ για : 
a. Υπερκζρμανςθ 
b. Υποκζρμανςθ 
c. Χαμθλι Στάκμθ Νεροφ 
d. Ελαττωματικό Αιςκθτιρα κερμοκραςίασ Νεροφ 
e. Ελαττωματικό Αιςκθτιρα κερμοκραςίασ Αςκενοφσ 
f. Ρτϊςθ Τάςθσ Δικτφου 
9. Να διακζτει δφο (2) δεξαμενζσ ι μία διπλι νεροφ για κζρμανςθ και ψφξθ αντίςτοιχα. 
10. Να φζρει οπτικι ζνδειξθ οισ Νεροφ. 
11. Να φζρει χειριςτιριο αφισ, οκόνθ (status display) και οκόνεσ LED για :       • επικυμθτι κερμοκραςία • 
κερμοκραςία Νεροφ • κερμοκραςία αςκενοφσ 
12. Πλα τα ςτοιχεία του ςυςτιματοσ κυκλοφορίασ νεροφ να είναι από υλικά που δεν διαβρϊνονται. 
13. Να είναι τροχιλατθ. 
14. Να ςυνοδεφεται από ζναν (1) ςυνδετικό ςωλινα κουβερτϊν πολλαπλϊν χριςεων μικουσ 270cm, με 
ςυνδετικά ταχείασ και αςφαλοφσ ςφνδεςθσ με χρωματικι κωδικοποίθςθ. Eνα (1) ςτρϊματα νεροφ 
κζρμανςθσ/ψφξθσ αςκενϊν διαςτάςεων περίπου (152Χ61cm) πολλαπλϊν χριςεων. 
15. Να λειτουργεί με ρεφμα τάςθσ 220-240 V. 
16. Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 2 ετϊν. 
17. Να παρζχεται τεχνικι υποςτιριξθ και επάρκεια ανταλλακτικϊν για 10 ζτθ. 
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18. Να κατατεκοφν πιςτοποιθτικά εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ των εταιρειϊν από τον καταςκευαςτι 
διανομζα. 
19. Με τθν παράδοςθ του μθχανιματοσ να παραδοκοφν εγχειρίδια χριςθσ και ςυντιρθςθσ (Ελλθνικά ι 
Αγγλικά). 
20. Να φζρει πιςτοποιθτικά ΛSO και CE MARK. 
21. Ο διανομζασ να φζρει πιςτοποίθςθ διακίνθςθσ Λατροτεχνολογικϊν Ρροϊόντων και ISO Ροιότθτοσ. 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΣ 

2 Εξωτερικόσ βθματοδότθσ 1 

 

Διπλοεςτιακόσ εξωτερικόσ/προςωρινόσ βθματοδότθσ 

1. Να είναι μικρϊν διαςτάςεων (να αναφζρονται), μικροφ βάρουσ (<700 γρ) και να λειτουργεί με 2 ξθρζσ 
μπαταρίεσ χαμθλοφ κόςτουσ (τφπου ΑΑ, 1.5V), θ διάρκεια τθσ οποίων, να είναι τουλάχιςτον 7 μζρεσ 
ςυνεχοφσ λειτουργίασ ςτα nominal settings του βθματοδότθ. 
2. Να δζχεται όλων των τφπων τα θλεκτρόδια προςωρινισ βθματοδότθςθσ που κυκλοφοροφν ςτο εμπόριο. 
3. Να διακζτει οπτικι ζνδειξθ για τθν αντικατάςταςθ τθσ μπαταρίασ. 
4. Οι τρόποι βθματοδότθςθσ να είναι: DDD,DDI,DOO,AAI,AOO,WI,VOO. 
5. Σε περίπτωςθ επείγουςασ αλλαγισ τθσ μπαταρίασ, ενϊ ο βθματοδότθσ βρίςκεται ςε λειτουργία, να 
ςυνεχίηεται κανονικά θ λειτουργία του βθματοδότθ για 30 (τριάντα) δευτερόλεπτα τουλάχιςτον ςτα 
nominal settings του βθματοδότθ. 
6. Να διακζτει οπτικι ζνδειξθ με LED για κάκε παλμό βθματοδότθςθσ (PACE) και αίςκθςθσ (SENSE) 
χωριςτά με διαφορετικζσ ενδείξεισ. 
7. Οα εκτιμθκεί θ φπαρξθ χειροκίνθτου και αυτόματου κλειδϊματοσ (φςτερα από διάςτθμα 1 λεπτοφ 
περίπου), όλων των πλικτρων ρφκμιςθσ των παραμζτρων βθματοδότθςθσ, ϊςτε να αποτρζπει τθν αλλαγι 
των παραμζτρων λειτουργίασ του από λάκοσ χειριςμό. Επίςθσ να παρζχεται ςχετικι ζνδειξθ ςτθν ςυςκευι. 
8. Να μπορεί να βθματοδοτιςει (Base Pacing Rate) απο 30 μζχρι τουλάχιςτον 200 παλμοφσ ανά λεπτό 
(ppm). 
9. Να διακζτει λειτουργία γριγορθσ κολπικισ βθματοδότθςθσ (Rapid Atrial Pacing Rate) περίπου από 80-
800 παλμοφσ ανά λεπτό (ppm ). 
10. Να διακζτει δυνατότθτα ρφκμιςθσ ζνταςθσ παλμοφ εξόδου (OUTPUT AMPLITUDE) για τον κόλπο 
(ATRIAL) από 0.1 ζωσ 20 mA. 
11. Να διακζτει δυνατότθτα ρφκμιςθσ ζνταςθσ παλμοφ εξόδου (OUTPUT AMPLITUDE) για τθν κοιλία 
(VENTRICULAR) από 0.1 ζωσ 25 mA. 
12. Να διακζτει πλάτοσ παλμοφ εξόδου (PULSE WIDTH) για τον κόλπο (ATRIAL) 1.0 ms. 
13. Να διακζτει πλάτοσ παλμοφ εξόδου (PULSE WIDTH) για τθν κοιλία (VENTRICULAR) 1.5 ms 
.14. Να διακζτει ρυκμιηόμενθ ευαιςκθςία για τον κόλπο (ATRIAL SENSITIVITY) από 0.4 - 10 mV. 
15. Να διακζτει ρυκμιηόμενθ ευαιςκθςία για τθν κοιλία (VENTRICULAR SENSITIVITY) από 0.8 - 20 mV 
16. Το κολποκοιλιακό διάςτθμα (AV INTERVAL) να κυμαίνεται από 20-300 msec. 
17. Θ ανερζκιςτθ περίοδοσ του κόλπου (ATRIAL REFRACTORY PERIOD) να κυμαίνεται μεταξφ 150 και 500 
msec. 
18. Να δίδεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τουλάχιςτον 1 (ζνα) ζτοσ και διαςφάλιςθ παροχισ τεχνικισ 
υποςτιριξθσ για τουλάχιςτον 5 (πζντε) ζτθ. 
19. Να ςυνοδεφεται από εγχειρίδια χριςθσ και επιςκευισ-ςυντιρθςθσ ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα. 
20. Θ εταιρεία υποχρεοφται να παρζχει εκπαίδευςθ ςτθν λειτουργία τθσ ςυςκευισ ςτουσ χριςτεσ. 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΣ 

3 
Ογκομετρικζσ Αντλίεσ για χοριγθςθ υγρϊν και 

φαρμάκων 
1 

 

1. Οι προςφερόμενεσ αντλίεσ κα πρζπει να είναι καινοφργιεσ, αμεταχείριςτεσ, 
καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με τισ τελευταίεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ και να περιλαμβάνουν όλα τα 
εξαρτιματα που απαιτοφνται για πλιρθ εκμετάλλευςθ των δυνατοτιτων τουσ. Θ προςφορά κα πρζπει να 
ςυνοδεφεται με αναλυτικι διλωςθ του προμθκευτι επιβεβαιϊνοντασ τα παραπάνω. 
2. Να λειτουργοφν με διαφορετικζσ ςυςκευζσ ζγχυςθσ ανάλογα με το είδοσ του 
χορθγοφμενου υγροφ (ζγχυςθ ορϊν, φωτοευαίςκθτων φαρμάκων, μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων, 
παρεντικι διατροφι) με ενςωματωμζνο εξάρτθμα προςταςίασ από τθν ελεφκερι ροι. 
3. υκμόσ ζγχυςθσ: 0,1 – 1200 ml/hr 
4. Πριο όγκου: 1-9999 ml 
5. Ακρίβεια ζγχυςθσ: +/- 5% 
6. Να διακζτουν τουλάχιςτον τα ακόλουκα προγράμματα ζγχυςθσ: 
a. Συνεχισ ζγχυςθ με απευκείασ προγραμματιςμό τθσ ροισ (ml/hr) 
b. Συνεχισ ζγχυςθ με απευκείασ προγραμματιςμό δόςθσ φαρμάκου ςε μονάδεσ: ng, μg, mg, U, mU,/ min, 
hr/.kgr. 
c. Ζγχυςθ με προοδευτικι αφξθςθ και μείωςθ τθσ ροισ. Να αναφερκεί αναλυτικά. 
d. Ζγχυςθ με προγραμματιςμό διαδοχικϊν βθμάτων. Να αναφερκεί αναλυτικά. 
e. Δευτερεφουςα ζγχυςθ με τουλάχιςτον δφο (2) τρόπουσ 
f. Χοριγθςθ με χριςθ βιβλιοκικθσ φαρμάκων. 
g. Λειτουργία χοριγθςθσ Bolus με τουλάχιςτον δφο (2) τρόπουσ. Ο πρϊτοσ τρόποσ να είναι με 
προγραμματιςμό (να αναφερκεί αναλυτικά), και ο δεφτεροσ και πιο άμεςοσ με τθ χριςθ ενόσ μόνον 
πλικτρου. 
h. Να διακζτουν λειτουργία διατιρθςθσ του αγγείου ανοικτοφ (KVO), ρυκμιηόμενο και με δυνατότθτα 
αναςτολισ τθσ λειτουργίασ αυτισ. 
7. Να διακζτουν εξελιγμζνο ςφςτθμα ελζγχου τθσ πίεςθσ ζγχυςθσ με δυνατότθτα ειδοποίθςθσ 
αποςφνδεςθσ του ςυςτιματοσ ζγχυςθσ και ζνδειξθ αφξθςθσ ι μείωςθσ τθσ πίεςθσ ςτθν γραμμι ζγχυςθσ. 
Το όριο τθσ πίεςθσ ςυναγερμοφ απόφραξθσ τθσ γραμμισ να ρυκμίηεται από 250 – 750 mm Hg ςε πολλαπλά 
βιματα (τουλάχιςτον 9). 
8. Να διακζτουν ςφςτθμα αςφάλειασ για αποφυγι τθσ ελεφκερισ ροισ (να περιγράφει αναλυτικά). 
9. Να διακζτουν οκόνθ ςτθν οποία να εμφανίηονται ευανάγνωςτα τα μθνφματα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα 
κακϊσ και ο ρυκμόσ ζγχυςθσ. 
10. Θ εξωτερικι επιφάνεια του υλικοφ τθσ αντλίασ να είναι και λεία και τζτοια ϊςτε να μπορεί να 
κακαρίηεται εφκολα. 
11. Κάκε φορά που τίκεται ςε λειτουργία θ ςυςκευι να λαμβάνει χϊρα διαγνωςτικό τεςτ ελζγχου τθσ 
λειτουργίασ τθσ. Επίςθσ, θ λειτουργία να ελζγχεται ςυνεχϊσ κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ τθσ από 
ςφςτθμα ελζγχου και εντοπιςμοφ προβλθμάτων. Σε κάκε πρόβλθμα που κα διαπιςτϊνεται να 
ενεργοποιείται οπτικόσ και θχθτικόσ ςυναγερμόσ ι προειδοποίθςθ. Να υπάρχει επιλεκτικι αποςιϊπθςθ 
θχθτικϊν ςυναγερμϊν. Στουσ τφπουσ ςυναγερμοφ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται τουλάχιςτον: 
i. Εςφαλμζνθ τοποκζτθςθ του ςετ ζγχυςθσ 
j. Αζρασ ςτθ γραμμι ζγχυςθσ 
k. Κφρα ανοικτι 
l. Ρροςυναγερμόσ τζλουσ ζγχυςθσ 
m. Φραγι τθσ ροισ 
n. Χαμθλι ι άδεια μπαταρία 
o. Ειδοποίθςθ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ 
12. Να λειτουργεί με ρεφμα δικτφου πόλθσ 220 V /50 Hz 
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13. Να φζρουν επαναφορτιηόμενθ μπαταρία, με αυτονομία τουλάχιςτον 8 ωρϊν ςε ρυκμό ζγχυςθσ 125ml/ 
hr κατά αναλογία. 
14. Να διακζτουν ενςωματωμζνο ςφςτθμα μεταφοράσ και ανάρτθςθσ ςε ςτατϊ ορϊν και οριηόντια ράγα. 
15. Να υπάρχει θ δυνατότθτα εφαρμογισ και τοποκζτθςθσ τουσ με αςφάλεια ςε ςτατϊ τουλάχιςτον 5 
κζςεων, το οποίο κα τροφοδοτείται από μια παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ και κα δίνει τθ δυνατότθτα 
ανεξάρτθτθσ προςκικθσ ι αφαίρεςθσ τθσ κάκε αντλίασ. 
16. Να είναι μικροφ βάρουσ (λιγότερο από 2,5 κιλά) 
`17. Να δοκεί εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο ζτθ και θ εταιρεία να παρζχει δωρεάν προλθπτικι 
ςυντιρθςθ τουλάχιςτον μια (1) φορά το χρόνο από εξουςιοδοτθμζνουσ τεχνικοφσ. 
18. Δυνατότθτα ανταλλακτικϊν και ςζρβισ για επτά (7) ζτθ. 
19. Να είναι καταςκευαςμζνθ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και να 
διακζτει πιςτοποιθτικά CE και ISO καταςκευαςτι. Εφόςον διατίκεται από αντιπρόςωπο, αυτόσ να 
ςυμμορφϊνεται με τθ ΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Ρ.ΟΛΚ./1348/2004/ΦΕΚ 32/Β/16.1.2004 και να ζχει πιςτοποίθςθ ISO. 
Επίςθσ ο προςφζρων κα πρζπει να είναι ενταγμζνοσ ςε Ρρόγραμμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ βάςει τα 
Ρ.Δ.117/2004 και αυτό να αποδεικνφεται με το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό που κα πρζπει να ςυνοδεφει τθν 
προςφορά. 
20. Να ςυνταχκεί πλιρεσ φφλλο ςυμμόρφωςθσ για τα ανωτζρω με παραπομπζσ ςε φυλλάδια και 
εγχειρίδια του καταςκευαςτικοφ οίκου. Στο φφλλο ςυμμόρφωςθσ να γίνεται λεπτομερισ αναφορά 
ςυμμόρφωςθσ τθσ προςφοράσ ςτισ παροφςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Επιπλζον, να γίνονται αναφορζσ ςτα 
prospectus, τισ οδθγίεσ χριςεωσ και τισ οδθγίεσ ςυντθριςεων προσ τεκμθρίωςθ (αναφορά ςε ςελίδεσ). Θ 
μθ τιρθςθ του παραπάνω όρου κα οδθγιςει ςε αποκλειςμό τθσ προςφοράσ. 
21. Κατά τθν διάρκεια τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει επίδειξθ του 
προςφερόμενου είδουσ. 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΣ 

4 
Συςκευζσ μζτρθςθσ καρδιακισ παροχισ κλαςςικισ και 

νζασ τεχνολογίασ (αναίμακτα) 
1 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΘΣ ΜΕΤΘΣΘΣ ΚΑΔΙΑΚΘΣ ΡΑΟΧΘΣ 

1. Το ςφςτθμα ενδοαορτικισ αντλίασ πρζπει να είναι ςφγχρονθσ και προθγμζνθσ τεχνολογίασ με 
αποδεδειγμζνθ αξιοπιςτία και απόδοςθ, ιςχυρι κλινικι υποςτιριξθ και εφκολθ αυτοματοποιθμζνθ 
λειτουργία. 
2. Να είναι ςφγχρονου εργονομικοφ ςχεδιαςμοφ, μικρϊν διαςτάςεων, ελαφροφ βάρουσ, μετακινοφμενο 
με ευκολία χωρίσ ανάγκθ αποςφνδεςθσ του αςκενοφσ ςε περίπτωςθ επίγειασ διακομιδισ ι 
αεροδιακομιδισ. 
3. Θ ζναρξθ λειτουργίασ τθσ αντλίασ να γίνεται ταχφτθτα με το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ, χωρίσ να 
απαιτοφνται προκαταρκτικζσ και χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ.(άνοιγμα αντλίασ-ςφνδεςθ αςκενοφσ-
υποβοικθςθ) 
4. Οι χρόνοι πλιρωςθσ και κζνωςθσ του μπαλονιοφ πρζπει να είναι ταχείσ για τθν βζλτιςτθ υποςτιριξθ 
του αςκενοφσ. 
5. Να ζχει τθν δυνατότθτα : 
6. α) αυτόματθσ λειτουργίασ βαςιςμζνεσ ςε οπτικζσ ίνεσ όπου το ςφςτθμα να κζτει τα ςωςτά χρονικά 
ςθμεία πλιρωςθσ- κζνωςθσ του μπαλονιοφ τθσ αντλίασ (χρονιςμόσ μπαλονιοφ), να επιλζγει τθν καλφτερθ 
απαγωγι θλεκτροκαρδιογραφιματοσ και αρτθριακισ πίεςθσ και να αναγνωρίηει τισ αρρυκμίεσ 
β) χειροκίνθτθσ λειτουργίασ, όπου ο χειριςτισ να μπορεί να επιλζγει τον τφπο 
πυροδότθςθσ (trigger), τθν θλεκτροκαρδιογραφικι απαγωγι, τον χρόνο πλιρωςθσ- κζνωςθσ του 
μπαλονιοφ και τον περιεχόμενο όγκο του μπαλονιοφ τθσ αντλίασ. 
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7. Ο χορθγοφμενοσ όγκοσ κατά τθν αυτόματθ λειτουργία να ρυκμίηεται αυτόματα ενϊ κατά τθν λειτουργία 
από χειριςτι οι αλλαγζσ του όγκου να μποροφν να γίνονται κλιμακωτά, ακόμθ και ανά 0.5cc και με τθν 
αντλία ςε λειτουργία. 
8. Να λειτουργεί με παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ 220 Volts κακϊσ και με επαναφορτιηόμενθ μπαταρία με 
ςυνολικι διάρκεια λειτουργίασ τουσ ςε μζγιςτθ φόρτιςθ να μθν είναι μικρότεροσ από μιάμιςθ ϊρα και ο 
χρόνοσ επαναφορτίςεωσ από πλιρθ εκφόρτιςθ να μθν είναι μεγαλφτεροσ από οκτϊ ϊρεσ. Να μεταπίπτει 
δε αυτόματα από τθν λειτουργία ρεφματοσ ςτθν λειτουργία μπαταρίασ χωρίσ διακοπι τθσ λειτουργίασ τθσ. 
9. Να λειτουργεί με αζριο Ιλιο ςε φιάλθ (οβίδα), θ οποία αφαιρείται και να επαναπλθρϊνεται εφκολα. Θ 
παράδοςθ του μθχανιματοσ από τθν εταιρεία κα πρζπει να ςυνοδεφεται με τρεισ πλιρεισ 
επαναγεμιηόμενεσ φιάλεσ. 
10.Να διακζτει τουλάχιςτον τρία πρωτόκολλα αναλογίασ μθχανικισ υποβοικθςθσ (1:1, 1:2, 1:4) για 
βακμιαία απόςυρςθ τθσ υποβοικθςθσ, ενϊ φπαρξθ επιπρόςκετων αναλογίων καρδιακισ υποβοικθςθσ 
κα εκτιμθκεί ςαν ςθμαντικό πλεονζκτθμα τθσ αντλίασ. 
11.Να διακζτει ςυναγερμοφσ για τθν καρδιακι ςυχνότθτα, τθν αρτθριακι πίεςθ και για κάκε πρόβλθμα 
λειτουργίασ όπωσ π.χ. απουςία πυροδότθςθσ (trigger), διαρροι αερίου, ελαττωμζνθ υποβοικθςθ, υψθλι 
ι χαμθλι πίεςθ του μπαλονιοφ, χαμθλι πίεςθ αερίου, αποςφνδεςθ κακετιρα, με ςυνοδό μινυμα και 
βοικεια ςτθν οκόνθ καταγραφισ. 
12.Να διακζτει αλγόρικμουσ αυτόματθσ ανίχνευςθσ και πυροδότθςθσ με βάςθ το θλεκτροκαρδιογράφθμα 
(τουλάχιςτον τριϊν απαγωγϊν), τθν αρτθριακι πίεςθ, τθν παρουςία βθματοδοτικοφ ρυκμοφ (κολπικοφ, 
κοιλιακοφ), τθν παρουςία κολπικισ μαρμαρυγισ και άλλων διαταραχϊν του καρδιακοφ ρυκμοφ και να 
διακζτει ιδία δυνατότθτα πυροδότθςθσ από 40 ζωσ 120 παλμοφσ/λεπτό, ζτςι ϊςτε να μθν διακόπτεται θ 
λειτουργία τθσ αντλίασ και να επιτυγχάνεται θ μζγιςτθ και ςυνεχισ μθχανικι υποβοικθςθ του αςκενοφσ 
ακόμα και κατά τθν διάρκεια αρρυκμιϊν, απϊλειασ του θλεκτροκαρδιογραφιματοσ ι /και τθσ αρτθριακισ 
πίεςθσ. 
13.Να διακζτει πλιρωσ αυτοματοποιθμζνθ λειτουργία επιλογισ ιδανικοφ ςκανδαλιςμοφ (triggering) 
μεταξφ ΘΚΓ και πίεςθσ κακϊσ επίςθσ και δυνατότθτα αυτόματθσ εναλλαγισ μεταξφ τουσ (όταν χάνεται μια 
απαγωγι ι δεν είναι διακζςιμθ λόγω μετακινιςεωσ του αςκενοφσ), για τθν τζλεια παρακολοφκθςθ 
υποβοικθςθ του αςκενοφσ. 
14.Να διακζτει ζγχρωμθ οκόνθ τελευταίασ τεχνολογίασ αφισ χειριςμοφ (touch screen) πραγματικοφ 
χρόνου παρακολοφκθςθσ παραμζτρων, υψθλισ ανάλυςθσ και ευκρίνειασ μεγάλων διαςτάςεων και να 
απεικονίηονται ςε αυτιν ό\ παρακάτω παράμετροι: α) τριϊν κυματομορφϊν όπωσ τθσ 
θλεκτροκαρδιογραφικισ απαγωγισ, τθσ αρτθριακισ πίεςθσ και τθσ πίεςθσ του αερίου υποβοικθςθσ 
μπαλονιοφ 
β) αρικμθτικϊν δεδομζνων, όπωσ θμερομθνία, ϊρα, καρδιακι ςυχνότθτα, 
αρτθριακι πίεςθ, ςυςτολικι, διαςτολικι, μζςθ πίεςθ, εφροσ πίεςθσ, θ πίεςθ 
υποβοικθςθσ (Augmentation), θ επιλεγμζνθ λειτουργία ςκανδαλιςμοφ (triggering), θ επιλεχκείςα 
απαγωγι, επίπεδα πίεςθσ δεξαμενισ Ιλιου, κατάςταςθ φόρτιςθσ μπαταρίασ, τφποσ λειτουργίασ 
(αυτόματοσ ι μθ), αναλογία καρδιακισ υποβοικθςθσ, χρονικζσ ενδείξεισ πλθρϊςεωσ-κενϊςεωσ του 
μπαλονιοφ, όγκοσ του μπαλονιοφ. 
γ) κατάςταςθ ςυναγερμϊν, με δυνατότθτα αποκικευςθσ και εμφάνιςθσ του 
ιςτορικοφ τουσ. 
15.Θ οκόνθ πρζπει: 
α) Να φζρει τθ δυνατότθτα κλειδϊματοσ, για αποφυγι μθ θκελθμζνθσ ενεργοποίθςθσ πλικτρου, 
β) Να ζχει δυνατότθτα προςωρινισ ακινθτοποίθςθσ των απεικονιηομζνων κυματομορφϊν και λοιπϊν 
δεδομζνων, να διακζτει πρόγραμμα βοικειασ, αναλφςεωσ δεδομζνων, αυτόματων αιμοδυναμικϊν 
υπολογιςμϊν, διαγνϊςεωσ και λφςεωσ προβλιματοσ λειτουργίασ. 
γ) Να είναι αναδιπλοφμενθ, περιςτρεφόμενθ και να μπορεί να αποςπάται από το υπόλοιπο ςφςτθμα τθσ 
ενδοαορτικισ αντλίασ; παρζχοντασ τθ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ πραγματικοφ χρόνου των δεδομζνων 
τθσ ςε απόςταςθ από τθν αντλία.  
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16.Το ςφςτθμα πρζπει να διακζτει καταγραφικό για αυτόματθ εκτφπωςθ των κυματομορφϊν, 
αρικμθτικϊν δεδομζνων και των ςτοιχείων του αςκενοφσ τόςο ςε περίπτωςθ ςυναγερμοφ όςο και ςε 
προγραμματιςμζνα διαςτιματα με απλι ρφκμιςθ από τον χειριςτι. 
17.Να διακζτει προςταςία από το ρεφμα καρδιακοφ απινιδωτι. 
18.Να διακζτει αυτόματο ςφςτθμα υγροποίθςθσ και απομάκρυνςθσ των υδρατμϊν από το κφκλωμα του 
κακετιρα χωρίσ να διακόπτεται θ λειτουργία τθσ αντλίασ. 
19.Να ςυνοδεφεται από εξομοιωτι ανκρωπίνων παραμζτρων για εκπαίδευςθ του προςωπικοφ και να 
παρζχεται από ειδικοφσ τεχνικοφσ και με ζξοδα τθσ προμθκεφτριασ εταιρείασ, πλιρθσ εκπαίδευςθ του 
τεχνικοφ και ιατρο¬ νοςθλευτικοφ προςωπικοφ. 
20.Το κόςτοσ προλθπτικισ ςυντθριςεωσ και επιςκευισ να είναι χαμθλό. Ρλεονζκτθμα τθσ αντλίασ να 
κεωρθκεί θ μθ προγραμματιςμζνθ αντικατάςταςθ εςωτερικϊν τμθμάτων τθσ βάςθ ςυγκεκριμζνων ωρϊν 
λειτουργίασ. 
21.Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον δυο ετϊν, διάκεςθ ανταλλακτικϊν για 
τουλάχιςτον δζκα ζτθ και οργανωμζνθ παροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ από τθν προμθκεφτρια εταιρεία. 
Μετά τθν εκπνοι τθσ εγγφθςθσ να δίδεται προςφορά ςυμβολαίου ςυντιρθςθσ του μθχανιματοσ για άλλα 
δζκα χρόνια ςε ετιςια βάςθ. Τα ανταλλακτικά που κα χρθςιμοποιοφνται να είναι γνιςια και εγκεκριμζνα 
από τθν καταςκευάςτρια 
εταιρεία. 
22.Να υπάρχει οργανωμζνο Service από εξειδικευμζνο τεχνικό προςωπικό για τθν υποςτιριξθ του 
μθχανιματοσ. 
23.Να προςφζρεται πλιρεσ τεχνικό εγχειρίδιο και εγχειρίδιο λειτουργίασ (service manual, diagrams, 
operating, parts list και spare part) τθσ ενδοαορτικισ αντλίασ κατά τθν παράδοςθ τθσ, κακϊσ και οδθγίεσ 
χριςθσ ςτα Ελλθνικά και Αγγλικά. 

 
Οι Ρρομθκευτζσ κα κατακζςουν και τεχνικά φυλλάδια ι prospectus που να αποδεικνφουν τθ 

ςυμμόρφωςι τουσ με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ 

Οι προμθκεφτριεσ εταιρείεσ με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κα  αποςτείλουν  Υπεφκυνθ διλωςθ (που 

εκάςτοτε ιςχφει ςε εφαρμογι και των άρκρων 1 & 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν. 

1599/1986), ςτθν οποία αναλυτικά κα πρζπει να αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία του υποψθφίου κακϊσ 

και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ, ςτον οποίο ςυμμετζχουν οι προςφζροντεσ, και ςτθν οποία κα πρζπει να 

δθλϊνεται ότι : 

 Μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ δεν ςυντρζχει για τουσ προςφζροντεσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ από τθσ αναφερόμενουσ ςτα άρκρα 73 (ειδικά παρ. 1, 2 και 4) και 74 του Ν 4412/2016, 
για τουσ οποίουσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται από τθν ςυμμετοχι τουσ ςε διαγωνιςμοφσ του 
Δθμοςίου. 

 Τθροφν όλουσ τουσ Ελλθνικοφσ Νόμουσ, τουσ ςχετικοφσ με τθν εργαςία (Εργατικι – Αςφαλιςτικι 
Νομοκεςία).     

 Ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ πρόςκλθςθσ και τουσ αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα. 

 Θ Ρροςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τθσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ των οποίων οι 
προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ.  

 Δεν ζχουν καταδικαςτεί για αδίκθμα που αφορά τθν επαγγελματικι του διαγωγι βάςει απόφαςθσ 
που ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου, και ότι δεν ζχουν διαπράξει βαρφ επαγγελματικό παράπτωμα.  

 Δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αδικιματα του 
Αγορανομικοφ Κϊδικα ςχετικά με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ εφόςον 
ορίηεται ςτθν πρόςκλθςθ ι κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ , τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ 
πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ.   
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 Είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο επιμελθτιριο. 

 Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι.  

 Ραραιτοφνται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ τουσ ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 
Υπθρεςίασ για αναβολι, ματαίωςθ ι ακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ. 

 Δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ εφόςον επιλεγοφν.  

 Λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ τζτοιεσ.  

 Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεςμεφονται για τθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των διατάξεων 
του με αρ. 2016/679 Κανονιςμοφ (ΕΕ) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 21θσ 
Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα.  

 Αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να προςκομίςουν κάκε ςχετικό δικαιολογθτικό, εφόςον τουσ ηθτθκεί. 
Τα πιςτοποιθτικά που αποδεικνφουν τισ παραπάνω προχποκζςεισ  δφναται να ηθτθκοφν από τον 

μειοδότθ, από τθν υπθρεςία ςφμφωνα με τθν περί προμθκειϊν νομοκεςία κατά τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ.  

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 Οι προςφορζσ κα αναγράφουν τθν τιμι χωρίσ Φ.Ρ.Α. και τθν τελικι τιμι με τον αναλογοφντα 
ΦΡΑ. 

 Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται οι κρατιςεισ, εκτόσ ΦΡΑ. Ρροςφορζσ που ηθτοφν απαλλαγι τθσ 
από τθσ κρατιςεισ, δεν γίνονται δεκτζσ. 

 
 
Α. Οι προςφορζσ κα κατατίκενται υποχρεωτικά (άςχετα με τον τρόπο αποςτολισ τουσ) ςτο Ρρωτόκολλο  

του Νοςοκομείου προκειμζνου να πρωτοκολλθκοφν, το αργότερο μζχρι και τθν 24/02/2021 θμζρα 

ΤΕΤΑΤΘ  και ϊρα 09:00 π. μ.. 

 Ρροςφορζσ που κα κατατίκενται μετά τθν ανωτζρω θμερομθνία και ϊρα δεν  κα γίνονται 

δεκτζσ  και κα επιςτρζφονται ωσ εκπρόκεςμεσ. 

 Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο 

(ο οποίοσ κα φζρει  τα πλιρθ ςτοιχεία του ςυμμετζχοντοσ, επωνυμία –διεφκυνςθ – τθλζφωνο- 

fax – Α.Φ.Μ. ), ΣΤΟ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Νοςοκομείου με τθν ζνδειξθ: 

                             ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ                 .  
 «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» 

    ΟΜ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ 
 

ΤΜΘΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                     
ΓΑΦΕΙΟ : Ρρομθκειϊν 

Ρλθροφορίεσ : Α. ΚΟΥΜΤΣΙΟΥ 
Τθλζφωνο  : 2313322328                                                           

Ταχ.Δ/νςθ  : Ελζνθσ Ηωγράφου 2  ΤΚ 54634,   Θεςςαλονίκθ    
  

ΡΟΣΦΟΑ ΓΙΑ : ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ ΜΕΘ 
 ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΤΕΤΑΤΘ 24/02/2021 ΚΑΙ ΩΑ 12:00 π.μ. 
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Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ ςτον κυρίωσ φάκελο που κα εμπεριζχει τουσ 
υποφακζλουσ που αναφζρονται ακολοφκωσ, κατά τθν διαδικαςία του άρκρου 92 παρ. 2 του 
Ν.4412/2016 και ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ : 
Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα εμπεριζχει τουσ ακόλουκουσ υποφακζλουσ: 
α)  Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» Ρεριζχει τθν 
Υπεφκυνθ διλωςθ. 
β) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ». Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ 
προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά 
ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ. (CE, Αποδεικτικά EN, 
Τεχνικά φυλλάδια κ.λ.π.)   
γ) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ». Ρεριζχει τθν οικονομικι 
προςφορά βάςει Υποδείγματοσ. 
Πλοι οι παραπάνω ΦΑΚΕΛΟΛ κα πρζπει να αναγράφουν ευκρινϊσ τθν ονομαςία του περιεχομζνου τουσ 
(π.χ. «ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ», «ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», «ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ») και τθν 
πλιρθ «ΕΡΩΝΥΜΛΑ» του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα. 
 

ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ  ΡΟΣΦΟΩΝ 

Λόγω του επείγοντοσ και προκειμζνου να εξοικονομείται χρόνοσ και να επιταχφνονται οι διαδικαςίεσ, θ 

αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί ενιαία, χωρίσ διάκριςθ ςταδίων/φάςεων (Αξιολόγθςθ 

Δικαιολογθτικϊν, Αξιολόγθςθ Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ). 

Ρροςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα απορρίπτονται ωσ μθ κανονικζσ και επιςτρζφονται χωρίσ να 

αποςφραγιςκοφν. 

Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων 

εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των 

ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. 

Κατά τθ ςυνεδρίαςθ, θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ αποςφραγίηει τον κυρίωσ φάκελο προςφοράσ, κακϊσ 

και τουσ φακζλουσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τθσ φακζλουσ των τεχνικϊν και οικονομικϊν 

προςφορϊν, μονογράφει  όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και τθν τεχνικι 

προςφορά κακϊσ και τθν οικονομικι προςφορά και καταγράφει ςτο πρακτικό τθσ τα ςτοιχεία που 

περιζχονται ς’ αυτι.  

Μετά τθν εξζταςθ των υποβλθκζντων ςτοιχείων και διευκρινίςεων, και με τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό, ςτο οποίο 

αναδεικνφει τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ με τθν παραπάνω 

περιγραφείςα διαδικαςία αξιολόγθςθσ και ειςθγείται και γνωμοδοτεί ςτθν υπθρεςία  για τον προςωρινό 

ανάδοχο, το οποίο   εγκρίνεται από τθν υπθρεςία. 

Οι οικονομικοί φορείσ με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ  κα πρζπει να μεριμνιςουν ϊςτε να 

ςυγκεντρϊςουν εγκαίρωσ τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ (τα οποία αναφζρονται αναλυτικά ςτθν 

παροφςα πρόςκλθςθ). 
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ΙΣΧΥΣ  ΡΟΣΦΟΩΝ : 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι 180 θμερολογιακζσ θμζρεσ, προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ 

τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω 

αναφερόμενου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΕΙΔΟΥΣ: 

Θ παράδοςθ των ειδϊν κα πρζπει να γίνει άμεςα, από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ 

εφάπαξ. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ (ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρκρο 80 Ν.4412/2016) 

Λόγω του επείγοντοσ, μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ κα δοκεί προκεςμία τριϊν (3) 

θμερϊν ςτον ανάδοχο να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

τεςςαρακοςτό πρϊτο άρκρο τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου Αϋ84/13-04-2020). 

Τα  δικαιολογθτικά  κατακφρωςθσ  (αποδεικτικά  μζςα)  που  καλείται  να  υποβάλει  ο   προςωρινόσ 

 ανάδοχοσ  είναι  τα εξισ:  

Α)  (Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ),  απόςπαςμα  ποινικοφ  μθτρϊου με 

θμερομθνία ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου πριν τθν υποβολι του ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο 

εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ 

καταγωγισ ι τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει 

ότι δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ 

Θ υποχρζωςθ του προθγουμζνου εδαφίου αφορά : 

 Στισ περιπτϊςεισ ΕΡΕ, ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν ( Λ.Κ.Ε. ), ΟΕ. Και ΕΕ, τουσ 
διαχειριςτζσ. 

 Στισ περιπτϊςεισ Α.Ε., τον διευκφνοντα ςφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου. 

 Στισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
 

Β) (Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ αςφάλιςθσ) : 

Ι) για τθν καταβολι φόρων,  αποδεικτικά ενθμερότθτασ για χρζθ  τθσ το ελλθνικό δθμόςιο. 

ΙΙ)  για  τθν  καταβολι  ειςφορϊν  κοινωνικισ  αςφάλιςθσ,  πιςτοποιθτικά  που  εκδίδονται  από  τθν 

αρμόδια, κατά περίπτωςθ, αρχι του ελλθνικοφ κράτουσ, περί του  ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι 

 υποχρεϊςεισ  του   φορζα,  όςον  αφορά   ςτθν   καταβολι  των   ειςφορϊν  κοινωνικισ αςφάλιςθσ  , 

 ςφμφωνα  με  τθν ιςχφουςα ελλθνικι νομοκεςία (κα αφορά τθν κφρια και τθν επικουρικι αςφάλιςθ). 

Τα παρόντα δικαιολογθτικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορζα – προςωρινό ανάδοχο και ςτθν 

περίπτωςθ που είναι ζνωςθ για κάκε φορζα – μζλοσ τθσ. 

Σε περίπτωςθ υπεργολαβίασ του άρκρου 12.6 τθσ παροφςασ, υποβάλλονται  και  για τον υπεργολάβο. 

Τα παραπάνω αποδεικτικά τησ παρ. Β να είναι ςε ιςχφ κατά την ημερομηνία κατάθεςήσ τησ. 

Γ) (Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα ι επαγγελματικό παράπτωμα): 
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Ι) για τουσ  οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 

υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 

διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 

πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 

από το Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 

εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ. , ςφμφωνα με τθσ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 

κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα ( ατομικζσ επιχειριςεισ ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 

μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. 

Τα παραπάνω αποδεικτικά τθσ παρ. Γ να ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τθσ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 

ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει τθσ τθσ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1, 

τθσ περιπτϊςεισ αϋ και βϋ τθσ παραγράφου 2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73, το 

ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ – μζλθ ι τθσ 

χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 

αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 

οργανιςμοφ του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 

οικονομικόσ φορζασ. 

ΙΙ) για τθ μθ ακζτθςθ των ιςχυουςϊν υποχρεϊςεων που προβλζπονται τθσ παρ 2 και 5 του άρκρου 18 

του Ν. 4412/2016, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ 

δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ  ι  εμπορικοφ 

 οργανιςμοφ  τθσ  χϊρασ  ότι  δεν  ςυντρζχουν  ςτο  πρόςωπό  του  οι οριηόμενοι ςτο μζροσ λόγοι 

αποκλειςμοφ.  

Δ. πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν 

Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του 

οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο ( 2 ) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ προςφοράσ με θμερομθνία ζκδοςθσ ζωσ τρεισ μινεσ από τθν υποβολι του.  

Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ που προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 80, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, 

χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  προςκομίηουν 

πιςτοποιθτικό/ βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται θ εγγραφι τθσ ςε αυτό.  Του κράτουσ 

εγκατάςταςθσ. 

Το παραπάνω αποδεικτικό να ζχει εκδοθεί ζωσ τριάντα εργάςιμεσ ημζρεσ πριν από την υποβολή του. 

Αποδεικτικά Ζγγραφα Νομιμοποίθςθσ: 

I. Για Ανϊνυμθ εταιρεία απαιτείται: α) ιςχφον καταςτατικό τθσ, β) ςειρά Φ.Ε.Κ. ςφςταςθσ, 
τροποποιιςεων καταςτατικοφ και γ) Φ.Ε.Κ., ςτο οποίο υπάρχει δθμοςιευμζνθ ολόκλθρθ θ ανακοίνωςθ 
με το Διοικθτικό Συμβοφλιο και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εταιρείασ. 

II. Για Ε.Ρ.Ε., κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, από το οποίο προκφπτει ο διαχειριςτισ τθσ Ε.Ρ.Ε. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_1
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_2
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4_b
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art80_2_c
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art80_2_c
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art80_2_c
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III. Εάν ο προςφζρων είναι προςωπικι εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρζπει να προςκομίςει επικυρωμζνο 
αντίγραφο του τελευταίου ιςχφοντοσ καταςτατικοφ. 

Τα παραπάνω νομιμοποιθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία πρζπει να αποδεικνφουν τθν εν γζνει νομικι 

κατάςταςθ του ςυμμετζχοντοσ και από αυτά πρζπει να προκφπτουν ο Ρρόεδροσ, ο Διευκφνων Σφμβουλοσ 

και τα μζλθ Δ.Σ. τθσ Α.Ε. και τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι 

τθσ το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το 

καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου. Τα φυςικά 

πρόςωπα, κα υποβάλλουν ζναρξθ επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και 

τθσ μεταβολζσ του. Τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα εκπροςϊπθςθσ κα ςυνοδεφονται με πιςτοποιθτικό περί 

μθ τροποποίθςθσ, το οποίο κα ζχει εκδοκεί το πολφ δφο (2) μινεσ πριν από τθν διενζργεια του 

διαγωνιςμοφ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται  ότι δεν ζχει πραγματοποιθκεί άλλθ μεταβολι ςτθν εταιρικι 

κατάςταςθ φςτερα από το τελευταίο καταςτατικό ι Φ.Ε.Κ. που ζχει κατατεκεί. 

Επιςθμαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογθτικά, εκτόσ των περιπτϊςεων Α & Γ. Λ. του παρόντοσ, κα πρζπει 

να είναι ςε ιςχφ τόςο κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ, , όςο και κατά τθν θμερομθνία 

κατάκεςισ τθσ. Εάν κάποιο από τα ανωτζρω δεν είναι ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ των 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, κα πρζπει να κατατεκεί ΚΑΛ το επικαιροποιθμζνο. 

Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 12 του άρκρου 80 του Ν. 

4412/2016 τθσ αυτά προςτζκθκαν  με το ν.4605 /2019  

Επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ προςκόμιςθ (όλων) των ανωτζρω 

δικαιολογθτικϊν εντόσ τριϊν (3) θμερϊν κα γίνει αποδεκτι ςε αντικατάςταςθ των απαιτοφμενων, ανά 

περίπτωςθ, δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του 

ν. 1599/1986 (Αϋ75) ι θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Ρφλθσ τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ του άρκρου 52 του ν. 4635/2019 (Αϋ 167), που προβλζπεται ςτο εικοςτό ζβδομο άρκρο τθσ από 

20.3.2020 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (Αϋ 68), τθσ αυτι κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 

(Αϋ83),προκειμζνου να εκδοκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ και να ςυναφκεί θ ςφμβαςθ. Στθν 

υποβαλλόμενθ υπεφκυνθ διλωςθ δθλϊνονται από τον επιλεγζντα ανάδοχο ότι: α) δεν ςυντρζχει κανζνα 

νόμιμο κϊλυμα ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία, β) εξακολουκεί να πλθροί όλα τα κριτιρια ποιοτικισ 

επιλογισ που προβλζπονται ςτθν οικεία διακιρυξθ και γ) υποχρεοφται να προςκομίςει τα νομίμωσ 

προβλεπόμενα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. (ΡΝΡ 84/13.04.2020) 

Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ, ςτο χρονικό διάςτθμα, που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 1 του 

άρκρου τεςςαρακοςτοφ πρϊτου τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου Αϋ84/13-04-2020, δεν 

προςκομίςει τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ, τότε κθρφςςεται ζκπτωτοσ .    

ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ζωσ τθν παράδοςθ των ειδϊν. 

ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ κα προςκομίηει και τθν προβλεπόμενθ εγγφθςθ 

καλισ εκτζλεςθσ τθσ. Στθν περίπτωςθ  που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ, θ 

Υπθρεςία επιβάλλει τθσ προβλεπόμενεσ τθσ κείμενεσ διατάξεισ κυρϊςεισ. 



14 
 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 

εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ διζπεται ςυμπλθρωματικά από τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016, από τισ διατάξεισ 

του Αςτικοφ Κϊδικα ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 133 του ν. 4412/2016, ςε αμφότερεσ δε τισ 

περιπτϊςεισ εφόςον θ εν λόγω εφαρμογι διατάξεων δεν ζρχεται ςε αντίκεςθ με τα όςα ρθτϊσ 

κεςπίηονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 

ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ 

αποκλειςμοφ ωσ ορίηονται από τον ν. 4412/2016 και τθν παροφςα και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει 

αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 

υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/EE, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 

Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ – ΚΑΤΘΣΕΙΣ 

Θ πλθρωμι κα γίνεται μετά τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ των ειδϊν με ζκδοςθ 

του ςχετικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ εντόσ δφο μθνϊν. Ωσ τθσ τον τρόπο πλθρωμισ και τα απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του αναδόχου ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο αρ. 200 του Ν. 4412/2016. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ επιβαρφνεται με τθσ προβλεπόμενεσ από το νόμο υπζρ Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεισ, 

που παρακρατοφνται κατά τθν εξόφλθςθ του εντάλματοσ πλθρωμισ και αποδίνονται αρμοδίωσ.   

Θ αμοιβι του αναδόχου υπόκειται τθσ ακόλουκεσ κρατιςεισ : 

 Υπζρ Δθμοςίου, παρακράτθςθ ποςοςτοφ 0,02% επί τθσ αξίασ των τιμολογίων των ςυμβάςεων των 
προμθκειϊν και υπθρεςιϊν υγείασ, μετά τθν αφαίρεςθ του Φ.Ρ.Α. και κάκε άλλου παρακρατοφμενου ποςοφ 
υπζρ τρίτων, ςφμφωνα με τθσ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 36 του Ν.4412/2016. 

 Ροςοςτό 2% ςφμφωνα με τθν αρ. Δυα/γ./π./οικ. 36932/1703-2009 Κ.Υ.Α ςε εφαρμογι του Α:3 
του Ν. 3580/2007. 

 κράτθςθσ φψουσ 0,07 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 44 του 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 Τεφχοσ Α’) που αντικακιςτά το άρκρο 375 παρ. 
7 του Ν.4412/2016, επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων. Θ ανωτζρω 
κράτθςθ υπάγεται ςε χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ χαρτοςιμου που υπολογίηεται με ποςοςτό 20% 
επί του χαρτοςιμου. Το ποςό αυτό αποτελεί ζςοδο του Δθμοςίου και του ΟΓΑ αντίςτοιχα και 
αποδίδεται κατά τθσ κείμενεσ διατάξεισ 

 Υπζρ Α.Ε.Ρ.Ρ. 0,08% Εφαρμόηεται τθσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςφμφωνα με τθσ 
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διατάξεισ του ν. 4412/2016 τθσ ιςχφουν, από ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα ι 
κεντρικι αρχι αγορϊν ανεξαρτιτωσ τθσ πθγισ χρθματοδότθςισ τθσ. Καταλαμβάνει τθσ τθσ 
ςυμβάςεισ ανεξαρτιτωσ ποςοφ, που ζχουν ςυναφκεί μετά τθν 22.03.2017 (Ν. 4412/2016 – 
ΦΕΚ 147Α Άρκρο 350, Κ.Υ.Α. 1191/2017 – ΦΕΚ969Β). Θ ανωτζρω κράτθςθ υπάγεται ςε 
χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ χαρτοςιμου που υπολογίηεται με ποςοςτό 20% επί του χαρτοςιμου. 
Το ποςό αυτό αποτελεί ζςοδο του Δθμοςίου και του ΟΓΑ αντίςτοιχα και αποδίδεται κατά τθσ 
κείμενεσ διατάξεισ. 

 παρακράτθςθ  φόρου  4 %  επί  τθσ  κακαρισ  ςυμβατικισ  αξίασ  των  ειδϊν,  (άρκρο  
64 Ν.4172/2013). 

 Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει τθν Υπθρεςία. 
Οι  κρατιςεισ υπολογίηονται ςτθν κακαρι (πλθν ΦΡΑ) αξία του τιμολογίου και ςε αυτζσ (εκτόσ του φόρου) 

επιβάλλεται  το νόμιμο χαρτόςθμο. 

ΜΑΤΑΙΩΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ, με τθν υπϋ αρικμ. 5/2021 Απόφαςθ του Κε.Σ.Υ.Ρε. ι μετά 

από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ 

ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 

επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 106 του Ν.4412. 

                                                                ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενςτάςεισ – προςφυγζσ κατά τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςυμβάςεων μζςω τθσ παροφςθσ πρόςκλθςθσ 

υποβάλλονται  με τθν διαδικαςία που προβλζπεται από τα άρκρα 127, 205 & 205Α του Ν. 4412/2016 

όπωσ  τροποποιικθκαν και ιςχφουν. 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ 
νομοκεςίασ ωσ τθσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ 
ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται 
μόνοσ  τθσ αποκατάςταςισ  τθσ. 

2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ να τθρεί τθσ υποχρεϊςεισ τθσ που 
απορρζουν από τθσ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, οι 
οποίεσ ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το Εκνικό Δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 
διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα 
Χ του Ρροςαρτιματοσ Α’ του Ν 4412/2016. 
 

ΡΑΑΤΘΜΑ Α’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

   

    

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΡΟΣΟΤΘΣ ΣΕ 

ΤΕΜ. 

ΚΟΣΤΟΣ 
/ ΤΕΜ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΙΣ 
ΦΡΑ 

Φ.Ρ.Α ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  
ΜΕ ΦΡΑ 

1 
Μθχάνθμα Υποκερμίασ / 

υπερκερμίασ 
1     
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2 Εξωτερικόσ βθματοδότθσ 1     

3 
Ογκομετρικζσ Αντλίεσ για 

χοριγθςθ υγρϊν και φαρμάκων 
1 

    

4 

Συςκευζσ μζτρθςθσ καρδιακισ 
παροχισ κλαςςικισ και νζασ 

τεχνολογίασ  
1 

    

   

    

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

2 Εξωτερικόσ βθματοδότθσ 1 

Διπλοεςτιακόσ εξωτερικόσ/προςωρινόσ 
βθματοδότθσ     

1. Να είναι μικρϊν διαςτάςεων (να 
αναφζρονται), μικροφ βάρουσ (<700 γρ) και 
να λειτουργεί με 2 ξθρζσ μπαταρίεσ χαμθλοφ 
κόςτουσ (τφπου ΑΑ, 1.5V), θ διάρκεια τθσ 
οποίων, να είναι τουλάχιςτον 7 μζρεσ 
ςυνεχοφσ λειτουργίασ ςτα nominal settings 
του βθματοδότθ.     

2. Να δζχεται όλων των τφπων τα θλεκτρόδια 
προςωρινισ βθματοδότθςθσ που 
κυκλοφοροφν ςτο εμπόριο.     

3. Να διακζτει οπτικι ζνδειξθ για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ μπαταρίασ.     

4. Οι τρόποι βθματοδότθςθσ να είναι: 
DDD,DDI,DOO,AAI,AOO,WI,VOO.     

5. Σε περίπτωςθ επείγουςασ αλλαγισ τθσ 
μπαταρίασ, ενϊ ο βθματοδότθσ βρίςκεται ςε 
λειτουργία, να ςυνεχίηεται κανονικά θ 
λειτουργία του βθματοδότθ για 30 (τριάντα) 
δευτερόλεπτα τουλάχιςτον ςτα nominal 
settings του βθματοδότθ.     

6. Να διακζτει οπτικι ζνδειξθ με LED για κάκε 
παλμό βθματοδότθςθσ (PACE) και αίςκθςθσ 
(SENSE) χωριςτά με διαφορετικζσ ενδείξεισ.     

7. Οα εκτιμθκεί θ φπαρξθ χειροκίνθτου και 
αυτόματου κλειδϊματοσ (φςτερα από 
διάςτθμα 1 λεπτοφ περίπου), όλων των 
πλικτρων ρφκμιςθσ των παραμζτρων 
βθματοδότθςθσ, ϊςτε να αποτρζπει τθν 
αλλαγι των παραμζτρων λειτουργίασ του από 
λάκοσ χειριςμό. Επίςθσ να παρζχεται ςχετικι 
ζνδειξθ ςτθν ςυςκευι.     

8. Να μπορεί να βθματοδοτιςει (Base Pacing 
Rate) απο 30 μζχρι τουλάχιςτον 200 παλμοφσ 
ανά λεπτό (ppm).     
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9. Να διακζτει λειτουργία γριγορθσ κολπικισ 
βθματοδότθςθσ (Rapid Atrial Pacing Rate) 
περίπου από 80-800 παλμοφσ ανά λεπτό (ppm 
).     

10. Να διακζτει δυνατότθτα ρφκμιςθσ 
ζνταςθσ παλμοφ εξόδου (OUTPUT 
AMPLITUDE) για τον κόλπο (ATRIAL) από 0.1 
ζωσ 20 mA.     

11. Να διακζτει δυνατότθτα ρφκμιςθσ 
ζνταςθσ παλμοφ εξόδου (OUTPUT 
AMPLITUDE) για τθν κοιλία (VENTRICULAR) 
από 0.1 ζωσ 25 mA.     

12. Να διακζτει πλάτοσ παλμοφ εξόδου 
(PULSE WIDTH) για τον κόλπο (ATRIAL) 1.0 ms.     

13. Να διακζτει πλάτοσ παλμοφ εξόδου 
(PULSE WIDTH) για τθν κοιλία (VENTRICULAR) 
1.5 ms     

.14. Να διακζτει ρυκμιηόμενθ ευαιςκθςία για 
τον κόλπο (ATRIAL SENSITIVITY) από 0.4 - 10 
mV.     

15. Να διακζτει ρυκμιηόμενθ ευαιςκθςία για 
τθν κοιλία (VENTRICULAR SENSITIVITY) από 
0.8 - 20 mV     

16. Το κολποκοιλιακό διάςτθμα (AV 
INTERVAL) να κυμαίνεται από 20-300 msec.     

17. Θ ανερζκιςτθ περίοδοσ του κόλπου 
(ATRIAL REFRACTORY PERIOD) να κυμαίνεται 
μεταξφ 150 και 500 msec.     

18. Να δίδεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για 
τουλάχιςτον 1 (ζνα) ζτοσ και διαςφάλιςθ 
παροχισ τεχνικισ υποςτιριξθσ για 
τουλάχιςτον 5 (πζντε) ζτθ.     

19. Να ςυνοδεφεται από εγχειρίδια χριςθσ 
και επιςκευισ-ςυντιρθςθσ ςτθν ελλθνικι και 
αγγλικι γλϊςςα.     

20. Θ εταιρεία υποχρεοφται να παρζχει 
εκπαίδευςθ ςτθν λειτουργία τθσ ςυςκευισ 
ςτουσ χριςτεσ.     

 

Οι παραπομπζσ να τεκμθριϊνονται και να υποδεικνφονται με υπογραμμίςεισ και τθν αντίςτοιχθ 

αρίκμθςθ πάνω ςτα τεχνικά φυλλάδια. Πςο αφορά ςτα ςυνοδευτικά ζγγραφα ( CE, ISO, ςυμμόρφωςθ 

με ΕΝ να αρικμοφνται και να δθλϊνεται ςτθν παραπομπι ο αφξων αρικμόσ τουσ).  

 

Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

ΚΟΥΤΑΣ ΓΕΩΓΙΟΣ 
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