
 

 

                   
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
       ΔΙΟΙΚΗΗ 3θσ ΤΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) 
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
  «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» 

              
                            Θεςςαλονίκθ, 12-11-2021     

                                             Αρ. πρωτ.:   13834 
   ΤΜΘΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                  
  ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ      ΡΟΣ:  Κάκε ενδιαφερόμενο 
ΣΗΛ :    2313 322328 

     e-mail: agdim-prom@3ype.gr 
 
 
 

   ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 
Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ δια ηης σποβολής έγγραθφν ζθραγιζμένφν 

προζθορών για ηην προμήθειας μιας ενδοζκοπικής κάμερας  για ηις ανάγκες ηοσ 

κσζηεοζκοπικού ημήμαηος ηης Οργανικής μονάδας Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ», 

προϋπολογιζθείζης δαπάνης €22.320,00 ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ. (CPV 33168100-

6) με κριηήριο καηακύρφζης ηην πλέον ζσμθέροσζα από  οικονομική άπουη προζθορά 

αποκλειζηικά βάζει ηιμής (ταμηλόηερη ηιμή). 

                 
ΣΧΕΤ.:  α) Ο  Ν. 4412/08-08-2016   (Δθμόςιεσ  Συμβάςεισ  Ζργων,  Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν)  
            άρκρα 116 και 118, όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει ςιμερα. 

β) Ο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Αϋ)  «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, 
Συγχωνεφςεισ  Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ». 

            γ) Θ  υπϋαρ. 19θ  / 05-11-2021 ( Θζμα 33ο ) ΑΔΑ : ΩΧ0Α4690Β1-77Χ  απόφαςθ  του 
            Δ.Σ του Γ. Ν. Θ. «Γ.  ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ  ΔΘΜΘΤΙΟΣ»,  περί   ζγκριςθσ   τθσ 
             Ανάρτθςθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για  τθν   προμικεια που αναφζρεται 
            ςτο κζμα 
             
 
 
 
   
    Οι  προςφορζσ  πρζπει  να φκάνουν ςτθν υπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο (είτε δια 
υποβολισ, είτε ταχυδρομικϊσ),  απαραίτθτα  μζχρι  και  τθν Πζμπτθ 18-11-2021, ζωσ  14:00  ςτο  
Γραφείο Πρωτοκόλλου  τθσ  Οργανικισ Μονάδασ «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ», Ελζνθσ Ζωγράφου 2, 
1οσ όροφοσ, κτίριο Διοίκθςθσ. 
Η αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν Παραςκευι  19-11-2021,  ϊρα 
10:00 ςτο Γραφείο Προμθκειϊν από τθν Αρμόδια Επιτροπι. 
 
Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που κα ζχουν περιζλκει ςτθν Υπθρεςία μζχρι τθν 
παραπάνω θμερομθνία και ϊρα. Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία 



 

 

και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό, 
χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. 
 
Σο μθχάνθμα πρζπει να παραδοκεί εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
Απόφαςθσ κατακφρωςθσ. 
 
ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 
 
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ καταχωρικθκε: 
 
το διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθν διευκφνςεισ (URL):   
www.oagiosdimitrios.gr  
 
 Ακολουκοφν οι Ειδικοί όροι: 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Θα κατατεκοφν τεχνικι και οικονομικι προςφορά ςε δφο (2) αντίτυπα (ΡΩΤΟΤΥΡΟ – 
ΑΝΤΙΓΑΦΟ). 
τθν τεχνικι προςφορά κα κατατεκεί θ υπεφκυνθ διλωςθ όπωσ εμφανίηεται ςτο 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ. 
    Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα δίνονται ςε Ευρϊ. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
                                        
1. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των ανωτζρω υπθρεςιϊν, κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν. 
4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν), μετά τθν υπογραφι 
του ςχετικοφ  πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και με 
τθν προςκόμιςθ του τιμολογίου και των δελτίων φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 
Στα τιμολόγια κα αναφζρεται θ τιμι των υπθρεςιϊν μόνο ςε ΕΥΩ. 
2. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για τουλάχιςτον ενενιντα (90) θμζρεσ. 
3. Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. O Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Νοςοκομείο. 
4. Το μθχάνθμα πρζπει να παραδοκεί εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
Απόφαςθσ κατακφρωςθσ. 
5. Θ κατακφρωςθ κα γίνει ςτον Ενδιαφερόμενο που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι 
ςφγκριςθσ μεταξφ τεχνικά αποδεκτϊν υπθρεςιϊν.  
 
 
Ο οικονομικόσ φορζασ καλείται να προςκομίςει: 
-Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου του Διαχειριςτι τθσ εταιρείασ ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου 
από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για 
κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα 
αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 
δραςτθριότθτασ, εφόςον αυτό ορίηεται ςτθ διακιρυξθ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 
υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ 
και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ.  
-Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, 
από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελείτε ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελείτε ςε 
διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ.  



 

 

-Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει 
ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είςτε ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ 
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.  
-Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι ςασ 
ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά ςασ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και 
αφετζρου ότι εξακολουκείτε να παραμζνετε εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ παροφςασ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 
-Ριςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ από ΓΕΜΘ 
 
Αρμόδιο όργανο για τθν ζγκριςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, είναι το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο του Νοςοκομείου. 
Σε περίπτωςθ μθ προςζλευςθσ του Αναδόχου εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
κατακφρωςθσ αυτισ με απόφαςθ του Δ.Σ., κθρφςςεται ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με το Ν. 4412/08-08-
2016 (Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν) και του επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενεσ από το Νόμο κυρϊςεισ. 
7.Εφόςον θ υπθρεςία παρακολουκείται  από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν (ΦΕΚ 777/Βϋ/04-06-2010) 
τθσ Ε.Ρ.Υ., καλείςτε να προςκομίςετε Υπεφκυνθ Διλωςθ με τισ αναγραφόμενεσ τιμζσ  ςτθν 
ιςτοςελίδα www.epromy.gr (παρατθρθτιριο τιμϊν). Θ υπθρεςία δεν κα δεχκεί οικονομικι 
προςφορά ανϊτερθ των τιμϊν που κα αναφζρονται ςτθν παραπάνω διλωςθ. Εάν θ εν λόγω 
υπθρεςία δεν παρακολουκείται από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν, απλϊσ κα το αναφζρετε ςτθν 
Υπεφκυνθ Διλωςθ. 
8. Θ διαγωνιςτικι διαδικαςία κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τον Ν. 4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ 
Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν) , το άρκρο 51 του Ν. 4825/2021  και τθν 19θ  / 05-
11-2021 ( Θζμα 33ο ) ΑΔΑ : ΩΧ0Α4690Β1-77Χ  απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του 
Νοςοκομείου. 
 
Επιςθμαίνουμε ότι λόγω των ειδικϊν ςυνκθκϊν, ςε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν τθσ προςφοράσ, ο ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλλει 
Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με 
τθν οποία δεςμεφεται να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά αυτά εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Ακολουκοφν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα του παρόντοσ, 
όπωσ ςτο ςυνθμμζνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ. 
                                                                                      Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 
                                                                   ΣΟΤ Γ.Ν.Θ.  «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» 
                                                                            Οργανικι μονάδα «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ»                                 

                                                                                                                                       
 
                                                                            ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΡΑΟΤΔΑ 
                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.epromy.gr/


 

 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  Αϋ  

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

TO ΣΥΣΤΘΜΑ ΝΑ ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΘ ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ: 
1. ΜΟΝΙΤΟ ΘD. 
2. ΡΘΓΘ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED. 
3. ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΚΘ ΚΑΜΕΑ HD. 
4. ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΧΕΙΟΘΕΤΘΣΘΣ. 
 
1. ΜΟΝΙΣΟΡ HD 
• ΤΟ ΜΟΝΙΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΘ FULLHD, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 18’’ ΜΕ 
ΦΥΣΙΚΘ ΑΡΟΔΟΣΘ ΤΩΝ ΧΩΜΑΤΩΝ. 
• ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΦΘΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΓΙΩΝ ΤΘΣ ΚΑΜΕΑΣ Θ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Θ ΚΑΜΕΑ 
ΟΘΟΝΘ ΑΦΘΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΡΑΑΜΕΤΩΝ. 
• ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΡΙΛΟΓΘ ΣΘΜΑΤΟΣ PAL/NTSC. 
 

2. ΠΗΓΗ ΦΩΣΙΜΟΤ LED 
• Θ ΡΘΓΘ ΝΑ ΡΑΕΧΕΙ ΥΨΘΛΘΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΜΕ  ΘΕΜΟΚΑΣΙΑ 
ΧΩΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΘ ΤΩΝ 6.000 Κ ΓΙΑ ΡΙΣΤΘ ΑΡΟΔΟΣΘ ΤΩΝ ΧΩΜΑΤΩΝ, ΡΑΟΜΟΙΟ ΜΕ ΤΟ 
‘’ΦΩΣ ΘΜΕΑΣ’’. 
• ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΚΕΙΑ ΗΩΘΣ ΤΘΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30.000 ΩΕΣ. 
• ΝΑ ΜΡΟΕΙ ΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Θ ΕΝΤΑΣΘ ΧΕΙΟΚΙΝΘΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΤΘΣ ΟΘΟΝΘΣ 
ΑΦΘΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΡΟ ΑΔΙΑΒΟΧΑ ΚΟΜΒΙΑ. 
• NΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΨΥΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΕΤΟΥ 3,5 ΧΙΛ ΚΑΙ ΜΘΚΟΥΣ 230 ΕΚ. 
ΡΕΙΡΟΥ 
 

3. ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ HD 
• Θ ΚΑΜΕΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΕΞΟΔΟ DVI . 
• ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΕΣ: WHITEBALANCE, ΨΘΦΙΑΚΟΥ ZOOM, ΡΑΓΩΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΥΘΜΙΣΘ 
ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ, ΨΘΦΙΑΚΑ ΦΙΛΤΑ ANTI-MOIRE, ΚΛΡ. 
• ΝΑ ΥΡΑΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ ΡΕΙΣΤΟΦΘΣ ΤΘΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ 180Ο 
• ΝΑ ΜΡΟΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΑΡΑΑΙΤΘΤΑ ΕΥΚΑΜΡΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ 
ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΘ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΑ ΝΟΣΘΜΑΤΑ (COVID-19). 
• ΝΑ ΜΡΟΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΒΙΝΤΕΟ ΕΥΚΑΜΡΤΑ ΙΝΟΛΑΥΓΓΟΣΚΟΡΙΑ HD, 
ΒΙΝΤΕΟΛΑΥΓΓΟΣΚΟΡΙΑ ΔΙΑΣΩΛΘΝΩΣΘΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΒΟΓΧΟΣΚΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΩΝ ΔΙΑΜΕΤΩΝ. 
• ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΘΛΘ ΚΕΦΑΛΘ HD (CMOS Θ CCD) ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΘ ΜΕ ΑΚΑΜΡΤΑ 
ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΑ. 
• ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ ΣΥΝΔΕΣΘΣ ΜΕ USB ΕΚΤΥΡΩΤΘ ΙΑΤΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΔΙΑΚΟΡΤΘ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ  ΛΕΙΤΟΥΓΙΩΝ 
 

4. ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΣΗΗ 
• ΤΟ ΚΑΤΑΓΑΦΙΚΟ ΝΑ ΜΡΟΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΘΝ ΜΕΤΑΦΟΑ ΤΩΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ SERVER ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΘΝ ΣΥΝΔΕΣΘ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 
WORKLIST ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (HIS/PACS). 
• ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΣΚΛΘΟ ΔΙΣΚΟ ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘΣ (50GB) ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ ΣΥΝΔΕΣΘΣ 
ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ ΣΚΛΘΟΥ ΜΕΣΩ USB. 
• ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ. 
• ΤΟ ΚΑΤΑΓΑΦΙΚΟ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΡΟ ΑΔΙΑΒΟΧΟ ΡΛΘΚΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΤΙΚΘΣ ΚΛΑΣΘΣ (MDD) 
ΜΕ TOUCHPAD (ΡΟΥ ΝΑ  ΑΡΟΛΥΜΑΙΝΕΤΑΙ) ΓΙΑ ΡΛΟΘΓΘΣΘ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ, ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΤΩΝ 
ΔΘΜΟΓΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΛΘΚΤΟΛΟΓΙΟΥ 
ΑΡΟ ΤΘΝ ΟΘΟΝΘ ΑΦΘΣ. 



 

 

• ΝΑ ΜΡΟΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΑΦΕΙ ΦΩΤΟΓΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΘ FULLHD& ΑΧΕΙΑ ΘΧΟΥ. 
 

Επιπλζον 

 Θα πξέπεη νπωζδήπνηε λα θαιύπηεη ηα δηεζλή πξόηππα αζθαιείαο θαη λα θέξεη ζήκαλζε 

CE ζύκθωλα κε ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ. Ο θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

πηζηνπνίεζε ζύκθωλα κε ην πξόηππν ISO 13485. 

 Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα πιεξνί ηηο δηαηάμεηο ηεο Υπνπξγηθήο απόθαζεο ΓΥ8δ/Γ.Π. 

νηθ./1348 πεξί «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο 

ηαηξνηερλνινγηθώλ πξνϊόληωλ» (ΦΔΚ 32/Β/16.01.2004) θαη λα έρεη πηζηνπνηεκέλν 

ζύζηεκα πνηόηεηαο θαηά ISO 9001 θαη 13485 γηα ηε δηαλνκή θα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε 

ηαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ.  

 Να παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 2 έηε θαη δέζκεπζε παξνρήο 

αληαιιαθηηθώλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηζρύνο ηεο εγγύεζεο, ην Ννζνθνκείν δελ ζα επζύλεηαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ηνπ 

κεραλήκαηνο ή κέξνπο απηνύ πξνεξρόκελε από ηελ ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ 

ζα επηβαξύλεηαη κε θαλέλα πνζόλ γηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θαη ινηπά έμνδα 

απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. Σηελ παξερόκελε εγγύεζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέωζε 

ηνπ πξνκεζεπηή γηα πξνιεπηηθό έιεγρν ζπληήξεζεο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ώζηε 

ην κεράλεκα λα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο. Η ζπρλόηεηα ηωλ πξνιεπηηθώλ 

ειέγρωλ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά θαη λα είλαη ζύκθωλε κε ηηο νδεγίεο θαη 

πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 

 Ο δηαγωληδόκελνο ππνρξενύηαη λα ζπλππνβάιεη νπωζδήπνηε: 

Πιήξεο εγρεηξίδην ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ κε αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ηωλ αληίζηνηρωλ πξωηνθόιιωλ θαη ιεηηνπξγηώλ γηα όιεο ηηο αληίζηνηρεο 

εθαξκνγέο κεηαθξαζκέλν νπωζδήπνηε ζηελ Διιεληθή γιώζζα θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο, ελώ ζηελ αξρηθή πξνζθνξά (ζηνλ επηκέξνπο θάθειν ηερληθήο 

πξνζθνξάο) κπνξεί λα δνζεί ζηελ αγγιηθή θαη θαηά πξνηίκεζε θαη ζηελ Διιεληθή.  

 Πιήξεο εγρεηξίδην ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (SERVICE MANUAL) ζηελ 

Διιεληθή ή Αγγιηθή γιώζζα, θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Τα εγρεηξίδηα ζα 

παξαδνζνύλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην Τκήκα Βηνϊαηξηθήο Τερλνινγίαο. 

 Ο πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη νξγαλωκέλν ηκήκα ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο, 

θαζώο θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζωπηθό, κε πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο από ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθό νίθν γηα ηε παξνρή ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη ππνζηήξημεο 

ηωλ πξνζθεξνκέλωλ εηδώλ. Να θαηαηεζνύλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. 

 Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη λα εθπαηδεύζεη ην πξνζωπηθό (ρξήζηεο) θαη ην πξνζωπηθό ηνπ 

ηκήκαηνο ηεο βηνηαηξηθήο ηερλνινγίαο  όζνλ αθνξά ηελ ρξήζε θαη ζπληήξεζε  ηωλ 

κεραλεκάηωλ.   

 Γπλαηόηεηα παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη εθηέιεζεο ηωλ απαηηνύκελωλ εξγαζηώλ εληόο 

είθνζη (20) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο απόθαζεο 

θαηαθύξωζεο. 

 Η πξνζθνξά λα ζπλνδεύεηαη από θύιιν ζπκκόξθωζεο όπνπ ζα αλαθέξεηαη ξεηά ε 

ζπκκόξθωζε ή κε ζε όια ηα ζεκεία ηωλ πξνδηαγξαθώλ έλα πξνο έλα. Η ζπκκόξθωζε λα 

απνδεηθλύεηαη κε παξαπνκπέο ζε ζπλεκκέλα θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ Οίθνπ. 

 

 



 

 

  

 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

(άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο 
άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
  

ΡΟΣ(1):  

Ο – Θ Πνομα:  
Επϊνυμο
: 

 

Πνομα και Επϊνυμο  
Ρατζρα:  

 

Πνομα και Επϊνυμο  
Μθτζρασ: 

 

Θμερομθνία γζννθςθσ(2):   

Τόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου  
Ταυτότθτασ: 

 Τθλ:  

Τόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ  Αρικ:  ΤΚ:  

Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax):  
Δ/νςθ Θλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (Εmail): 

 

 
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι μζχρι τθν θμζρα υποβολισ – αποςτολισ τθσ προςφοράσ μου: 

1)  Ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διαδικαςίασ 

2)  Συμμετζχω ςτθ διαδικαςία του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» για τθν παροχι υπθρεςιϊν 
ΙΑΤΟΥ ΕΓΑΣΙΑΣ. 

3)  Δεν ζχω καταδικαςκεί με τελεςίδικθ  απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 1 του 
άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

4)  Είμαι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ μου, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του 
άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

5) Δεν τελϊ ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016 ι 
ανάλογεσ καταςτάςεισ, 

6)  Δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και δεν μου ζχει επιβλθκεί θ ποινι του 
αποκλειςμοφ από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ Υπουργικι απόφαςθ, θ οποία βρίςκεται ςε ιςχφ. 

7)  Είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 75 του 
Ν.4412/2016. 

8)  Ρλθρϊ τα κριτιρια επιλογισ, ζτςι όπωσ ζχουν κακοριςτεί ςτθ διακιρυξθ, ςφμφωνα με το άρκρο 75 του 
Ν.4412/2016 
9) Δεν ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ τθσ εταιρείασ μασ Ρράξεισ Επιβολισ προςτίμου για παραβίαςθ των εργαςιακϊν 
ςχζςεων (άρκρα 73 & 80 του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

10)  Αναλαμβάνω τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του 
άρκρου 80 του Ν.4412/2016, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 103 του ιδίου Νόμου, 
ςε όποιο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ μου ηθτθκοφν. 

 
                                                                                                      Θμερομθνία:  
                                                                                           Ο/Θ Δθλ……… 
 
                                                                                                   
                                                                                                          (Υπογραφι)          
 



 

 
                                                                                                                                                                                    
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που 
απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ 
υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ 
αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ 
βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον 
δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.  
 
 
Η ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται (για τα νομικά πρόςωπα) από τον εκπρόςωπο του 
οικονομικοφ φορζα. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, 
όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο 
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να 
εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
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