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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διενέργειας Προμηθειών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια – Εγκατάσταση
Λοιπού Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας
Φιλιατών, προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα
τεσσάρων ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (1.009.884,47 €) πλέον Φ.Π.Α. 23%, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή»
Αναθέτουσα Αρχή: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 1.009.884,47 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Διάρκεια Προσφοράς: 6 μήνες
Διαδικασία Ανάθεσης: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή
Διαδυκτιακή Πύλη διενέργειας διαγωνισμού: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 03/07/2015, ημέρα Παρασκευή, ώρα
11:00 π.μ
Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 25/08/2015, ημέρα Τρίτη, ώρα 11:00 π.μ.
Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης: 19/08/2015, ώρα
11:00 π.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 25/08/2015, ημέρα Τρίτη, ώρα 12:00 μεσημβρινή

Κωδ. CPV: 33190000-8

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διενέργειας Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση : ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30
Τ.Κ.
: 104 38 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : (210) 5272555
FAX
: (210) 5272553
e-mail
: exopl@ktyp.gr

Αθήνα 26.06.2015
Αρ. πρωτ.9490

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
«Λοιπού Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας
Φιλιατών», προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα
τεσσάρων ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (1.009.884,47 €) πλέον Φ.Π.Α. 23%, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή»

Αριθ. Διακήρυξης 4 / Α /2015

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ένα εκατομμύριο διακόσιες σαράντα δύο
χιλιάδες εκατόν πενήντα επτά Ευρώ και
ενενήντα λεπτά
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
1.242.157,90 Ευρώ
(1.009.884,47 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
232.273,43 Ευρώ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΕΙΓΜΑ

Ημερομηνία
αποστολής για
δημοσίευσης της
Δ/ξης στην Επίσημη
Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

29.06.2015

Ημερομηνία
αποστολής για
δημοσίευση στο
Τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων
Συμβάσεων στην
Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
30.06.2015

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
03.07.2015
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
25.08.2015

2

Ημερομηνία
δημοσίευσης
στον ημερήσιο
Τύπο
30.06.2015

ΗΜΕΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
www.promitheus.gov.gr
ΩΡΑ

Παρασκευή
ΗΜΕΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

11:00 π.μ.
ΩΡΑ

Τρίτη

11:00 π.μ.

A ΠO Φ A ΣH

Έχοντας υπόψη:
α.
Τις διατάξεις του Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» (ΦΕΚ Α΄37/1963) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
β.
Τις διατάξεις του Ν.2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη
δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή ('Αυλοί Τίτλοι) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’
43) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως του άρθρου 24 αυτού περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις
γ.
Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α’ 19) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
δ.
Τις διατάξεις του Ν.2660/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 45) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ε.
Τις διατάξεις του Ν.3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)» (ΦΕΚ Α’
314) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
στ.
Τις διατάξεις του Ν.3310/2005 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ Α’ 30) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
ζ.
Τις διατάξεις του Ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 131) και ιδίως του άρθρου 5 αυτού
η.
Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει
θ.
Τις διατάξεις του Ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση τις δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α’ 40)
ι.
Τις διατάξεις του Ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της
ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο»
(ΦΕΚ Α’ 65)
ια.
Τις διατάξεις του Ν.3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 66)
ιβ.
Τις διατάξεις του Ν.3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α’ 84) και ιδίως του άρθρου 8 αυτού
ιγ.
Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 112) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ιδ.
Τις διατάξεις του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων» (ΦΕΚ Α’ 173)
ιε.
Τις διατάξεις του Ν.3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των
Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»
ιστ.
Τις διατάξεις του Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 138) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ιζ.
Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 204) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ιη.
Τις διατάξεις του Ν.4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής νόμων 4046, 4093/2012
και 4127/2013» (ΦΕΚ Α’ 107)
ιθ.
Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του
ΠΔ 318/1992 (ΦΕΚ Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 120)
κ.
Τις διατάξεις του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 167)
κα.
Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992
(Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 74)»
κβ.
Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας
(Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143)
κγ.
Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 160) και ιδίως
του άρθρου 157 αυτού περί εγγυήσεων
κδ.
Το ΠΔ 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων
του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α’ 66) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
κε.
Το ΠΔ 150/2001 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 99/93/ΕΚ σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές» (ΦΕΚ Α’ 125)
κστ. Το ΠΔ 342/2002 ««Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταξύ των
δημόσιων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ ή μεταξύ αυτών και των φυσικών ή νομικών ή νομικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων φυσικών προσώπων» (ΦΕΚ Α’ 284)
κζ.
Το ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ Α’ 150) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και το ΠΔ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»
(ΦΕΚ Α’ 64) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
κη.
Το ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α’ 194) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
κθ.
Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
λ.
Τη με αριθ. 3019845/10469/0078/10.10.1997 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
(ΦΕΚ Β’ 942) περί καθορισμού αποζημίωσης για την παροχή υπηρεσιών από το Γενικό Χημείο του
Κράτους
λα. Τη με αριθ. Φ.800/11611/28.04.1998 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β’
488) περί καθορισμού αντιτίμου εξετάσεων στα Χημεία των Ενόπλων Δυνάμεων
λβ.
Τη με αριθ. Φ.800/100/73907/17.12.1999 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
(ΦΕΚ Β’ 89/02.02.2000) περί καθορισμού κόστους χημικών αναλύσεων που πραγματοποιούνται στο
Χημείο Στρατού και δεν εκτελούνται από το Γενικό Χημείο του Κράτους
λγ.
Τη με αριθ. Φ.800/12/85312/Σ.75/16.01.2001 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
(ΦΕΚ Β’ 128)
λδ.
Τη με αριθ. 20977/23.08.2007 Κοινή Απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας
«Δικαιολογητικά για την τήρηση μητρώων του Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005» (ΦΕΚ Β’ 1673)
λε. Τη με αριθ. Π1/2380/18.12.2012 Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας,
Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι4

κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
Ναυτιλίας και Αιγαίου «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Β’ 3400)
μ.
Τη με αριθ. Π1/2390/16.10.2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΦΕΚ Β’ 2677)
μα.
Τη με αριθ. Π1/542/04.03.2014 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
μβ.
Το άρθρο 132 του Ν. 4199/2013 περί συγχώνευσης των εταιριών Δ.ΕΠ.A.NO.Μ. Α.Ε.,
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
μγ.
Την υπ’ αριθ. Y4β/Γ.Π. 81709/Φ8γ2-67, φ22/05.09.2011 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία ανατίθεται στη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. η υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού, ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού του έργου “Επέκταση – Αναδιαρρύθμιση του Γ.Ν. – Κ.Υ. Φιλιατών”»
μδ.
Την υπ’ αριθ. 3721/381/31.07.2013 απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. µε την
οποία εγκρίθηκε η μελέτη δημοπράτησης του εξοπλισμού.
με. Την υπ’ αριθ. 4/37/04.12.2014 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», με την οποία ο διαγωνισμός της 22.10.13 κηρύχθηκε άγονος εις ό,τι αφορά στο αντικείμενο της κατηγορίας δημοπράτησης Γ: Λοιπός Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός.
μστ.
Την ένταξη της προμήθειας στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013 στις 13/12/2013, σύμφωνα με τη Νο. I8.33.01 σύμβαση επιδότησης μεταξύ
της Διευθύνουσας Αρχής του Προγράμματος και της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
μζ. Το Απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αρ 54ης συνεδρίασης της 28.05.2015 επί του Πέμπτου
(5) θέματος του Δ.Σ. της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., με το οποίο αποφασίστηκε η επαναδημοπράτηση του αντικειμένου «Προμήθεια – Εγκατάσταση Λοιπού Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού»
και εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και η παρούσα διακήρυξη.
Π ΡΟ Κ Η ΡΥ ΣΣΟ Υ ΜΕ
1
Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με την υπ’ αριθ. 4/A/2015 διακήρυξη, η οποία παρέχει
τις απαραίτητες πληροφορίες για την ετοιμασία και την υποβολή Προσφοράς, η οποία εν συνεχεία θα
αξιολογηθεί και δύναται να χρησιμοποιηθεί στη σύναψη Σύμβασης με τη δημόσια επιχείρηση
«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», εφεξής καλούμενη ως Αναθέτουσα Αρχή.
2
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr μετά από την πάροδο σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία αποστολής
της προκήρυξης για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ)
[άρθρο 32 § 2, 5 και 6 του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/A’/2007).
3.

Η διακήρυξη διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6.

4.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (προμηθευτές) καλούνται να δώσουν τις απαντήσεις τους στα
κατάλληλα σημεία, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και
τα αντίστοιχα Παραρτήματα και δεν επιτρέπεται να τροποποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο
ο,τιδήποτε από το περιεχόμενο του παρόντος κειμένου. Οποιαδήποτε τροποποίηση στο περιεχόμενο
της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη της σχετικής Προσφοράς.
5.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέχρι την ανωτέρω καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ανωτέρω, στην ελληνική γλώσσα και σε ηλεκτρονικό φάκελο

σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4155/2013, της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013, των ΠΔ 60/2007 και
118/2007 και τα καθοριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη.
6.
Κατά την υποβολή των Προσφορών τους, οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να σεβαστούν
όλες τις οδηγίες, έντυπα, όρους, διατάξεις και προδιαγραφές που περιέχονται στην παρούσα
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης. Παράλειψη εκ μέρους του υποψήφιου
αναδόχου να υποβάλει Προσφορά, που να περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τη σχετική
τεκμηρίωση, πριν από την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής της (που δηλώνεται στο άρθρο
5), θα οδηγήσει στην απόρριψη της Προσφοράς.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
03.07.2015
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
25.08.2015

ΗΜΕΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
www.promitheus.gov,gr
ΩΡΑ

Παρασκευή
ΗΜΕΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

11:00 π.μ.
ΩΡΑ

Τρίτη

11:00 π.μ.

8.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού, κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών
από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, μπορούν να λαμβάνουν ηλεκτρονικά γνώση της
διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο (real time) οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
9.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α.

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά

β.

Συνεταιρισμοί

γ.

Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

δ.

Κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει
τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία
για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
10.
Σημειώνεται ότι όλες οι προβλεπόμενες υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλλουν οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να φέρουν γνήσιο υπογραφής, αλλά φέρουν
ψηφιακή υπογραφή.
11.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:

α.
Όσοι έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, γνωστή στην
αναθέτουσα αρχή, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007,
δηλαδή της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο.
β.
Όσοι έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα
σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
της χώρας εγκατάστασής τους, ιδίως δε για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης,
της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
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γ.
Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμένως
διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο ενδέχεται να διαθέτουν οι αναθέτουσες αρχές, ιδίως όσοι έχουν
αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του δημοσίου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή.
δ.
Όσοι τελούν υπό πτώχευση, ή εκκαθάριση ή παύση εργασιών ή αναστολή
εργασιών ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης
ή άλλη ανάλογη κατάσταση, προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας
εγκατάστασής τους και όσοι βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης ή παύση εργασιών ή αναστολή εργασιών ή αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συμβιβασμό ή προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη κατάσταση,
προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
ε.
Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στην καταβολή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους.
στ.
Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στην πληρωμή
των φόρων και τελών, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασής τους.
ζ.
Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή εμπορικό μητρώο της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή άλλη ισοδύναμη επαγγελματική οργάνωση της χώρας
εγκατάστασής τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
η.
Επιπρόσθετα για την περίπτωση των υποψηφίων νομικών προσώπων, όσα δεν
είναι εγγεγραμμένα στο Γε.Μη (Γενικό Μητρώο) του οικείου Επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο μητρώο
ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
θ.
Όταν ο υποψήφιος είναι ένωση προσώπων, τα παραπάνω ισχύουν για κάθε
μέλος της. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με την κοινή προσφορά της ένωσης προσώπων, η οποία
υπογράφεται είτε από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους
νόμιμα εξουσιοδοτημένο, πρέπει να υποβάλλεται συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των μελών της
ένωσης όπου:
(1)
Να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις
ολόκληρο την ευθύνη από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και την ευθύνη των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
(2)
Να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το ποσοστό
συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης στην υλοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και το ειδικό
μέρος αυτών με το οποίο θα ασχοληθεί το κάθε μέλος.
(3)
Να αναγράφεται το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που θα
αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της ένωσης, δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για τον συντονισμό
και τη διοίκηση όλων των μελών της ένωσης.
12. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής, σύμφωνα και με τη
διαδικασία της παρ.3.2 του άρθρου 3 της Υ.Α. Π1/2390/16.10.2013:
α.
Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή
τους σε αυτό, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του,
ταυτοποιούμενοι ως εξής:

(1)
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)
που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και
Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
(2)
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την
εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον
γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων
της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
(3)
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή
τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη
με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf
με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
β.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.
γ.
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
διακήρυξης.

δ.

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας

ε.
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές
συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα. Τα ανωτέρω αιτήματα
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές.
στ.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών ή/και μόνο σε έντυπη μορφή δεν εξετάζονται.
13. Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης ισχύος της προσφοράς μικρότερη της ανωτέρω οριζόμενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι υποβαλλόμενες στο
διαγωνισμό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι(6) μήνες, προθεσμία
που αρχίζει από την επόμενη της χρονολογίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή θα
λήγουν στις 26.02.2016.
14.
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α.

Τις κείμενες διατάξεις περί σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων.

β.

Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη.

15.
Στην παρούσα Απόφαση περιλαμβάνονται τα παρακάτω μέρη και παραρτήματα τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α.

ΓΕΝΙΚΑ

ΆΡΘΡΟ 1.

Ορισμοί

ΆΡΘΡΟ 2.

Γενικές Πληροφορίες

ΆΡΘΡΟ 3.

Ενστάσεις – Προσφυγές

ΆΡΘΡΟ 4.

Χειρισμός Προσφορών

ΆΡΘΡΟ 5.

Βασικά στοιχεία διαγωνισμού

ΆΡΘΡΟ 6.

Παραλαβή εγγράφων Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών

ΆΡΘΡΟ 7.

Χρόνος υποβολής Προσφορών

ΆΡΘΡΟ 8.

Χρόνος ισχύος των προσφορών

ΆΡΘΡΟ 9.

Προσφερόμενα Είδη - Στοιχεία για την επιχείρηση κατασκευής τους

ΆΡΘΡΟ 10.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών - Ανακοίνωση τιμών

ΆΡΘΡΟ 11.

Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης - Αξιολόγησης Προσφορών - Ανάδειξης
μειοδότη - Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης και Κατακύρωσης
διαγωνισμού

ΆΡΘΡΟ 12.

Απόρριψη Προσφορών

ΆΡΘΡΟ 13.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

ΆΡΘΡΟ 14.

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης

ΆΡΘΡΟ 15.

Εναλλακτικές Προσφορές

ΆΡΘΡΟ 16.

Μερική Υποβολή προσφορών

ΆΡΘΡΟ 17.

Εγγυητικές Επιστολές

ΆΡΘΡΟ 18.

Ειδικοί Όροι

ΆΡΘΡΟ 19.

Τιμές Προσφορών - Νόμισμα

ΆΡΘΡΟ 20.

Διαδικασία διενέργειας

ΆΡΘΡΟ 21.

Αξιολόγηση Προσφορών
21.1

Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνική Αξιολόγηση

21.2

Οικονομική Αξιολόγηση

21.3

Αξιολόγηση Δικαιολογητικών
Ολοκλήρωση Αξιολόγησης

κατά

το

στάδιο

της

Κατακύρωσης

ΆΡΘΡΟ 22.

Κατακύρωση

ΆΡΘΡΟ 23.

Πληρωμή

ΆΡΘΡΟ 24.

Παράδοση προμήθειας – Ρήτρες καθυστέρησης - Εγγυήσεις

ΆΡΘΡΟ 25.

Δικαίωμα Ματαίωσης

ΆΡΘΡΟ 26.

Εκτελωνισμός – Φόροι – Δασμοί

ΆΡΘΡΟ 27.

Εμπιστευτικότητα – Πνευματικά Δικαιώματα – Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις

ΆΡΘΡΟ 28.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

–

ΆΡΘΡΟ 29.

Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία

ΜΕΡΟΣ Β.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΆΡΘΡΟ 1.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΆΡΘΡΟ 2.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΕΡΟΣ Γ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II:

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Δ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (για την περίπτωση που ο
Υποψήφιος είναι Ένωση Οικονομικών Φορέων – Σύμπραξη)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

16.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.ktyp.gr) και από τον ιστότοπο του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., ενώ
Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και θα
αποσταλεί προκειμένου να δημοσιευθεί:

Κυβερνήσεως.

α.

Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β.

Στο

Τεύχος

Διακηρύξεων

Δημοσίων

Συμβάσεων

της

Εφημερίδας

της

γ.
Σε μία (1) πολιτική εφημερίδα και τρεις (3) ημερήσιες Οικονομικές Ελληνικές
Εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας μια (1) φορά.
δ.

Στα Επιμελητήρια.

ε.
Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/Δνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων
(πρώην Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας – ΕΟΜΜΕΧ).
στ.

Στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

17.
Για διευκρινίσεις ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στη Διεύθυνση Σχεδιασμού
& Διενέργειας Προμηθειών (Φαβιέρου 30, 1ος όροφος τηλ. 2105272566 κος Α.
Δεπασκουάλε).
18.
Τα έξοδα δημοσίευσης στον μεν Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο – προμηθευτή,
στη δε Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ηρακλής Κ. Δρούλιας
Εσωτ. Διανομή:
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1. Τμήμα Υποστήριξης Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντος Συμβούλου
2. Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Λειτουργίας
3. Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διενέργειας Προμηθειών

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
Κωδικός Αριθμός
Ομάδας Είδους
Μονάδα μέτρησης
Προϋπολογιζόμενη
δαπάνη Προμήθειας
χωρίς Φ.Π.Α.
Φορέας για τον οποίο
προορίζεται το είδος
Πηγή Προϋπολογισμού
Αριθμός Σύμβασης
Τόπος Παράδοσης ειδών
Συνολικός χρόνος
παράδοσης ειδών
Έναρξη διαδικασίας
ελέγχου και παραλαβής
ειδών
Σύνολο κρατήσεων (%)

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
33190000-8
ΤΕΜΑΧΙΟ
1.009.884,47 €
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013
Νο. I8.33.01
Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Φιλιατών
Τέσσερις (4) μήνες
Την ορίζει η διακήρυξη
0,1036%

Προκαταβολή φόρου

Ν.4172/2013

Κατάθεση δειγμάτων

Την ορίζει η διακήρυξη

ΜΕΡΟΣ Α
ΑΡΘΡΟ 1
Ορισμοί

Αναθέτουσα Αρχή

Η δημόσια επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

Ε.Ε.Ε.Ε (OJEU)

Η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Official
Journal of the European Union) όπου δημοσιεύονται οι
προκηρύξεις των διαγωνισμών για δημόσιες συμβάσεις.

Ημέρα(ες)

Ημερολογιακές ημέρες εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε
συγκεκριμένο σημείο του παρόντος κειμένου

Μήνας(ες)

Ημερολογιακοί μήνες εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε
συγκεκριμένο σημείο του παρόντος κειμένου

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα πριν από την οποία
πρέπει να υποβληθούν οι Προσφορές.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών

Το παρόν κείμενο,
Παραρτημάτων.

Ανάδοχος

Ο Υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια μέσω
υπογραφής Σύμβασης (Παράρτημα Ι)

Προσφορά

Η προσφορά που υποβάλλεται από τον Οικονομικό Φορέα
(Υποψήφιο Ανάδοχο) ως απάντηση στην παρούσα
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, συμπεριλαμβανομένων
όλων των επισυναπτόμενων αποδεικτικών στοιχείων,
παραρτημάτων και δηλώσεων.

Υποψήφιος Ανάδοχος

Οποιοσδήποτε Οικονομικός Φορέας ανταποκρίνεται στην
παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, υποβάλλοντας
Προσφορά, με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την
Αναθέτουσα Αρχή.

Σύμβαση

Είναι η Σύμβαση που συνάπτεται μετά τη διενέργεια του
διαγωνισμού και την κατακύρωση της προμήθειας

Σύστημα

Ορίζεται το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων

Τοποθεσία Παράδοσης

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Φιλιατών
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συμπεριλαμβανομένων

όλων

των

ΑΡΘΡΟ 2
Γενικές Πληροφορίες
1.

Η Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών,
στοχεύει στο να επιλέξει τον Ανάδοχο με τον οποίο θα συνάψει Σύμβαση για την
υλοποίηση του αντικειμένου: «Προμήθεια – Εγκατάσταση Λοιπού Ιατροτεχνολογικού
Εξοπλισμού του Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Φιλιατών» – CPV: 33190000-8

2.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά το σύνολο των

ειδών του καταλόγου δημοπρατούμενου εξοπλισμού.

Ευρώ.

3.

Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.009.884,47 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% 232.273,43

4.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών του καταλόγου δημοπρατούμενου εξοπλισμού
παρέχονται στο Μέρος Β.
6.
Η ακολουθούμενη διαδικασία προσφορών είναι η "Ανοικτή και υλοποιείται ηλεκτρονικά
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ".
ΑΡΘΡΟ 3
Ενστάσεις-Προσφυγές
1.
Προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από
το Ν.3886/2010.
2.
Οι προσφυγές – ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή
υπογραφή.
3.
Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο οικονομικός
φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή, στο πρωτόκολλο της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
4.
Προσφυγές – ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός
από εκείνους που αναφέρονται στο ανωτέρω νομοθέτημα δεν γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται.
5.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται ηλεκτρονικά και εντύπως
παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ως τούτο ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 6 του ΠΔ
118/2007.
6.
Όσον αφορά στην ηλεκτρονική και έντυπη κατάθεση των ενστάσεων και σχετικών
παραβόλων, αυτά κατατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της ΥΑ Π1/2390/21-10-2013.
ΑΡΘΡΟ 4
Χειρισμός Προσφορών

4.1

Χειρισμός Ανταλλαγής Πληροφοριών

1.
Τίποτα από το περιεχόμενο της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών είναι ή δύναται να
θεωρηθεί ως υπόσχεση για οποιεσδήποτε μελλοντικές ενέργειες που θα ληφθούν εξ ονόματος της
Αναθέτουσας Αρχής ή του Υποψήφιου Αναδόχου.
2.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί οποιαδήποτε προσφορά ή
να ακυρώσει το διαγωνισμό, οποιαδήποτε στιγμή.
3.
Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των
Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματός τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου
και η Αναθέτουσα Αρχή καθώς και οι Αναθέτοντες Φορείς δε φέρουν καμία ευθύνη για τέτοιες
δαπάνες.

4.2

Χειρισμός Εμπιστευτικών Πληροφοριών

1.
Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι καλούνται να γνωστοποιήσουν και να δικαιολογήσουν
(αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι κοινοποίηση ή/και δημοσίευση θα επέφερε
ζημιά) στην Αναθέτουσα Αρχή οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις
προσφορές τους θεωρούνται ως εμπορικά εμπιστευτικές, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο κατά
την υποβολή της προσφοράς ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
2.
Ακόμα και στην περίπτωση πληροφοριών που έχουν υποδειχθεί από Υποψήφιους
Αναδόχους ως εμπορικά ευαίσθητες, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποκαλύψει αυτές τις
πληροφορίες όπου απαιτείται βάσει του νόμου.
3.
Η παραλαβή από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού οποιουδήποτε υλικού
χαρακτηρισμένου ως «εμπιστευτικού» ή με ισοδύναμο χαρακτηρισμό, δεν πρέπει, για τους λόγους
που δίνονται ανωτέρω, να εκληφθεί ως αυτόματη αποδοχή αυτού του χαρακτηρισμού εκ μέρους της
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

4.3

Χρόνος Ισχύος των Προσφορών

1.
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) μήνες, προθεσμία
που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
2.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.
Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, Π.Δ. 118/2007),
εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.
4.
Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της
προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.
5.
Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους μετά
την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε
κυρώσεις και ειδικότερα έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση καθώς και
κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.
ΑΡΘΡΟ 5
Βασικά Στοιχεία Διαγωνισμού
Ο πιο κάτω πίνακας καθορίζει το χρονοδιάγραμμα και άλλες βασικές διοικητικές λεπτομέρειες του
διαγωνισμού μέχρι και την ανάθεση της προμήθειας:
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Διαδικασία διαγωνισμού

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών

Ηλεκτρονικός Ανοικτός
Μειοδοτικός
Ημερομηνία: 03.07.2015
Ημέρα: Παρασκευή
Ώρα: 11:00 π.μ.

Διαδικτυακή πύλη διενέργειας διαγωνισμού

www.promitheus.gov.gr

Γλώσσα σύνταξης Προσφορών

Ελληνικά

Νόμισμα Συμφωνίας Πλαίσιο

Ευρώ

Ημερομηνία Αποστολής στην ΕΕΕΕ(OJEU)

29.06.2015

Διεθνής

Ημερομηνία Αποστολής για δημοσίευση στο Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 30.06.2015
Κυβέρνησης
Ημερομηνία Αποστολής για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο
30.06.2015
Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών
Περίοδος ισχύος των Προσφορών

Ημερομηνία: 25.08.2015
Ημέρα: Τρίτη
Ώρα: 11:00 π.μ.
6μήνες

ΑΡΘΡΟ 6
Παραλαβή Εγγράφων Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών
1.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται
σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.ktyp.gr) και μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό α/α 12619.
2.
Πληροφορίες σχετικές με το διαγωνισμό παρέχονται από τον κο Α. Δεπασκουάλε
(τηλέφωνο επικοινωνίας 210.5272566), Αριθ. Μηχ. Τηλεμοιοτυπίας: 210.5272553, όλες τις εργάσιμες
ημέρες, 10:00-14:00), Email: fdepas@ktyp.gr.
3.
Μέσο ενημέρωσης των ενδιαφερομένων αποτελεί η διαδικτυακή πύλη διενέργειας
διαγωνισμού.
4.
Τυχόν απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα ενδιαφερόμενων προμηθευτών θα
αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής.
5.
Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το κείμενο της
προκήρυξης δεν είναι πλήρες, δικαιούνται να ζητήσουν διευκρινίσεις από την Υπηρεσία Διενέργειας
ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
6.
Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη
πληρότητας της αναρτηθείσης Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 7
Χρόνος - Τρόπος υποβολής Προσφορών
1.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να
υποβάλουν ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr προσφορά με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστημα, μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του ΠΔ 118/2007, καθώς και
στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/16.10.20Ι3.
2.
Τα περιεχόμενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου είναι δύο (2) (υπο)φάκελοι με
την έννοια της σχετικής κατηγορίας επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής διενέργειας
του διαγωνισμού ως εξής:
α.

‘Ενας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής — Τεχνική

β.

‘Ενας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Προσφορά».

3.
Στον
(υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής
—
Τεχνική Προσφορά»
περιλαμβάνονται, επί ποινή απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα:
α.
Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας
(Δικαιολογητικά Συμμετοχής).
β.

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ως ακολούθως:

(1)
Δήλωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για το χρόνο ισχύος της
προσφοράς του, η ελάχιστη ισχύς της οποίας καθορίζεται στη διακήρυξη.
13 της παρούσας.

(2)

Τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά που προσδιορίζονται στο άρθρο

4.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να
υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της.
5.
Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.
6.
Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων
«δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

(συμπεριλαμβανομένων

λέξεων

όπως

7.
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος.
8.
Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.
9.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και
του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.
10.
Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων
καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
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11.
Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία.
12.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής — Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον
προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf.
13.
Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική
θεώρηση γνησίου υπογραφής.
14.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά
συμμετοχής — τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική Προσφορά και
απαιτούνται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που
δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια
δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή (π.χ. πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από
δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς). Ο φυσικός φάκελος των εν λόγω δικαιολογητικών απαιτείται επί
ποινή αποκλεισμού να είναι πλήρης και με συνεχή αρίθμηση. Δικαιολογητικά που έπρεπε να
υποβληθούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και δεν έχουν υποβληθεί οδηγούν σε αποκλεισμό ακόμα και αν έχουν
προσκομιστεί σε έντυπη μορφή με τον φυσικό φάκελο. Μεταξύ ίδιων ή όμοιων εγγράφων υπερισχύει
το έγγραφο που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά το οποίο και λαμβάνεται υπόψη ως το μόνο έγκυρο ήτοι το
ηλεκτρονικά αναρτημένο στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ακόμη και αν οδηγεί σε αποκλεισμό του
υποψηφίου.
15.
Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) δεν απαιτείται να
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, και τα ηλεκτρονικά αρχεία .pdf αυτών
εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14), και για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με βάση τις εν λόγω
διατάξεις.
16.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις της περίπτωσης 1β του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07 απαιτείται,
επί ποινή αποκλεισμού, να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους η
οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
17.
Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης
υποβολής δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά», η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
18.
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να
περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη οικονομικά στοιχεία της
προσφοράς. Συγκεκριμένα:
α.
Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική
προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα
διακήρυξη.
β.
Η τιμή πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι
φόροι, δασμοί, τυχόν ασφάλιστρα και άλλες σχετικές δαπάνες). Η συνολική τιμή θα ληφθεί υπόψη για
τη σύγκριση των προσφορών.
19.

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

20.
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον

(υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά» και, στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό
αρχείο σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.
21.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και
του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται, ενώ σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ
νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
22.
Εφόσον, η Οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα
επιπλέον σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
23.
Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης,
υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
24.
Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε
απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς
στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής — Τεχνική Προσφορά».
25.
Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη
της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής — Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού
συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά».
26.
Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς που σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην αρμόδια για τη διενέργεια του
διαγωνισμού Υπηρεσία, αποστέλλονται από τους συμμετέχοντες, επί ποινή απορρίψεως, σε
σφραγισμένο φάκελο εντός του οποίου περιλαμβάνονται τα ειδικώς ζητούμενα από τη διακήρυξη
δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, διαχωρισμένα σε σφραγισμένους υποφακέλους με εξωτερικές
ενδείξεις «Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής — τεχνικής προσφοράς» και εφ’ όσον
απαιτείται «Επιμέρους έντυπα οικονομικής προσφοράς», εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας και
παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία με απόδειξη βεβαίας χρονολογίας.
27.
Ως προς την προσκόμιση πρωτότυπων εγγράφων ή επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων,
για το σύνολο των απαιτούμενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της
προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/2014) και η Αναθέτουσα
Αρχή αποδέχεται έγγραφα των σχετικών δημοσίων φορέων που είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο.
28.
Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούμενων
δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους,
εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα και για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με
βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14.
29.
Σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια για το
διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε
ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα
πρωτότυπα.
30.
Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στο άρθρο 22 του Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από
άλλη ποινική διάταξη και σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή
άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως.
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31.
Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με χρήση
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης του και μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.
32.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1 — 2390/2013
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
33.
Υποβολή προσφορών σε έντυπη μορφή ή/και σε σφραγισμένους φακέλους για το
διαγωνισμό δεν είναι αποδεκτή, ενώ προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία
αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής
προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.
34.
Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία
που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται
εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς.
35.
Οι προσφορές και τα στοιχεία αυτών δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα,
προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις και αν υπάρχει στην προσφορά ή σε απαιτούμενο
στοιχείο αυτής οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή ή σε
στοιχεία της, διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του
διαγωνισμού.
36.
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την προδικαστική προσφυγή
του Ν.3886/10 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω
προδικαστική προσφυγή , θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει,
ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.
37.
Μετά την ηλεκτρονική κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις με την μορφή επισυναπτόμενου αρχείου
δια του ΕΣΗΔΗΣ μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες
παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα
σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
38.
Αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας έχουν ως
συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. Οι τεχνικές προδιαγραφές — απαιτήσεις της Υπηρεσίας
αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 3 παραγρ. 7 και 20 παραγρ. 4 του ΠΔ 118/2007).
39.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού και σε
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
40.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα
έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες
εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Από το σύστημα παρέχεται η σχετική επιλογή για την
επισήμανση της εμπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους
υπο(φακέλους) της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει
οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν,
ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.

41.
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182
της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι
προσφέροντες οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται και προς τούτο
απαιτείται να προσκομιστεί σχετική υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986,
σε μορφή αρχείου .pdf υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
42.
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη
και η σειρά των όρων της Διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να
είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη”, συμφωνούμε και
αποδεχόμεθα κλπ. Σε περίπτωση δε που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται
συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών είναι υποχρεωτικό για τον
υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.
43.
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών
προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κ.λπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.
44.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της
αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Άρθρο 8
Χρόνος ισχύος προσφορών
1.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τον καθοριζόμενο
ανωτέρω χρόνο ήτοι έξι (6) μήνες, προθεσμία που αρχίζει την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας
του διαγωνισμού (καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα), καθώς και για
το χρόνο που αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους.
2.
Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους,
σύμφωνα με την παραγρ. 4 του παρόντος άρθρου και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους
ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
3.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά με τον
παρεχόμενο από το σύστημα τρόπο, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της,
κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.
5.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα
Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της
προσφοράς τους, είτε όχι.
6.
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους
παρέτειναν τις προσφορές τους.
7.
Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα
ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία
άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων
των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, που αφορούν στον διαγωνισμό.
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Άρθρο 9
Προσφερόμενα Είδη — Στοιχεία για την Επιχείρηση Κατασκευής τους
1.
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στην προσφορά τους δήλωση για
τη χώρα καταγωγής — προέλευσης του υπό προμήθεια είδους που προσφέρουν (άρθρο 18 παραγρ. 1
του ΠΔ 118/2007).
2.
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής (άρθρο 5α του ΠΔ
118/2007).
3.
Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η πιο πάνω δήλωση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.
Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει/παραγάγει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να
δηλώνει υπεύθυνα στην προσφορά του, να επισυνάψει και υπεύθυνη δήλωσή της παραγρ. 4 του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986, σε μορφή αρχείου .pdf υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει/παραγάγει το
προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
5.
Προσφορά χωρίς την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση απορρίπτεται επίσης ως απαράδεκτη.
6.
Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν/παραγάγουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν,
σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους:
α.
Δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί/παραχθεί
το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.
β.
Επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα (παραγρ. 4 του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986) σε μορφή αρχείου .pdf ψηφιακά υπογεγραμμένη, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι:
(1)
Η κατασκευή/παραγωγή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την
επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα
κατασκευής/παραγωγής του τελικού προϊόντος.
(2)
Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι
τους, την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή
υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
(3)
Στο πρόσωπο του κατασκευαστή δεν συντρέχουν τα κωλύματα
ανάθεσης που προβλέπονται ανωτέρω για τον προμηθευτή.
7.
Ομοίως με τα προεκτεθέντα, προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω
δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8.
Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που
δηλώθηκε με την προσφορά κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά
απορρίπτεται και επιβάλλονται εις βάρος του προσφέροντος οι κυρώσεις που προβλέπονται στην
παράγραφο 4 του ΠΔ 118/2007.
9.
Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που
δηλώνεται για την κατασκευή/παραγωγή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από
τους διαγωνισμούς των φορέων του Δημοσίου, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
10.
Έπειτα από την υποβολή της προσφοράς, τόσο πριν όσο και μετά τη υπογραφή της
σύμβασης, απαγορεύεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας, στην οποία δηλώθηκε ότι θα
κατασκευαστεί το υπό προμήθεια είδος και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση.
11.
Κατ’ εξαίρεση, πριν την υπογραφή της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω
αλλαγή μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για
οποιονδήποτε λόγο, ενώ μετά την υπογραφή της σύμβασης, η αλλαγή μπορεί να εγκριθεί μετά από
αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Για τις πιο πάνω περιπτώσεις, απαιτείται απόφαση
Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου ή της αρμόδιας
υπηρεσίας αντιστοίχως. Κατ’ αναλογία εφαρμόζονται τα προαναφερθέντα και στην περίπτωση
αλλαγής δηλωθέντος μοντέλου του ίδιου εργοστασίου εφόσον τούτο καθίσταται απολύτως αναγκαίο
λόγω διακοπής παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου και υπό τον όρο το νέο είδος να
περιλαμβάνει το σύνολο των ζητούμενων ιδιοτήτων.
12.
Κατασκευή/παραγωγή του υπό προμήθεια είδους σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που
δηλώθηκε χωρίς προηγούμενη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, συνεπάγεται αντιστοίχως τον
αποκλεισμό του προμηθευτή ή την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου από τη σύμβαση, με τις
προβλεπόμενες κυρώσεις.

13.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του ΠΔ 118/2007.
Άρθρο 10
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των Προσφορών — Ανακοίνωση Τιμών

1.
Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την
απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό
όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού — ΕΔΔ) εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
2.
Η Επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών σε
ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.
3.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής — Τεχνική Προσφορά».
4.
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται
ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που
θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των
λοιπών στοιχείων αυτών.
5.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής — Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
6.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική
Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, προκειμένου να
λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
Άρθρο 11
Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης - Αξιολόγησης Προσφορών - Ανάδειξης Μειοδότη
- Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και Κατακύρωσης Διαγωνισμού
1.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο πιστοποιημένο στο
σύστημα συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού
(Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού — ΕΔΔ) προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα:
α.
Τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών στην ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στη διακήρυξη, αποσφραγίζονται
ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής — Τεχνική Προσφορά» και οι
συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την
αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται
αυτόματα από το σύστημα.
β.
Η αρμόδια ΕΔΔ παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν
επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί
στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Η ΕΔΔ, μετά από
πρόσκληση που θα αποσταλεί στους συμμετέχοντες με μέριμνά της, ορίζει την ημερομηνία και την
ώρα κατά την οποία θα αποσφραγίσει δημόσια τους φακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα
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Δικαιολογητικά Συμμετοχής — Τεχνικής Προσφοράς» και εν συνεχεία θα μονογράψει και σφραγίσει το
σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί.
γ.
Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η ΕΔΔ προβαίνει στην καταχώρηση όσων
έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών — τεχνικών προσφορών, το
οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.
δ.
Στη συνέχεια η ΕΔΔ προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν στις προσφορές των συμμετεχόντων για την πληρότητα και την νομιμότητά τους —
σύμφωνα με τα ισχύοντα — και στη διενέργεια ελέγχου των τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία ή
ασυμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
ε.
Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η ΕΔΔ ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες
του συστήματος από την Αναθέτουσα Αρχή μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά — μέσω
της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες — οικονομικούς φορείς
για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες — οικονομικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως
της προσφοράς να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν
ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις — συμπληρώσεις εντός των προθεσμιών που τους ορίζονται.
στ.
Κατόπιν, η ΕΔΔ εισηγείται - γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή
αιτιολογημένης απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των
συμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της
προβλεπόμενης απόφασης για το στάδιο του διαγωνισμού.
ζ.
Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Αναθέτουσα
Αρχή για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο
χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση
του Συστήματος αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους
συμμετέχοντες για ενημέρωση.
η.
Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά — τεχνικά) από τον
έχοντα την Οικονομική Εξουσία κατά το ανωτέρω στάδιο και μετά την άπρακτη παρέλευση του
χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών για το στάδιο, ορίζεται
η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στους
συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, με μέριμνα της Υπηρεσίας
που διενεργεί το διαγωνισμό, πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του
συστήματος, ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
θ.
Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η ΕΔΔ προβαίνει στην
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες
αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι
συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα - ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το
σύστημα.
ι.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης, η ΕΔΔ προβαίνει στην
καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει οικονομικές προσφορές σε Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη της.
ια.
Ακολουθεί η αξιολόγηση από την ΕΔΔ των οικονομικών προσφορών, κατά την
οποία οι οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν
παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η ΕΔΔ εισηγείται/γνωμοδοτεί με
ξεχωριστό Πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των οικονομικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης
αυτού στον οποίο προτείνεται να γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, το οποίο υποβάλλεται
αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης.
ιβ.
Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση
για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο

του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του
Συστήματος αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό στους
συμμετέχοντες για ενημέρωση.
ιγ.
Μετά την ως άνω ενημέρωση των συμμετεχόντων επί της εκδοθείσας από τον
Έχοντα την Οικονομική Εξουσία απόφασης για το ανωτέρω στάδιο και μετά την άπρακτη παρέλευση
του χρόνου υποβολής Προσφυγών ή την εξέταση από την Επιτροπή Προσφυγών τυχόν
υποβληθεισών προσφυγών, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά,
οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με
σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και
αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 14 της παρούσας. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση
γνησίου υπογραφής. Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκομίζονται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή
ακριβές αντίγραφο) κατά περίπτωση από τον προσφέροντα, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από
την ηλεκτρονική υποβολή τους στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
ιδ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά και
την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των
συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η
αποσφράγιση γίνεται από την αρμόδια ΕΔΔ, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Στους συμμετέχοντες που έχουν υποβάλει
παραδεκτές οικονομικά προσφορές, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό,
πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, ενημέρωση για την
καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του αναδειχθέντα μειοδότη.
ιε.
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
ιστ.
Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόμενα αποσφράγιση του ανωτέρω
φακέλου, η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση για την πληρότητα και νομιμότητα
των δικαιολογητικών αυτών και με ξεχωριστή εισηγητική έκθεση γνωμοδοτεί/προτείνει για τη λήψη
οριστικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή επί των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
ιζ.
Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισμού υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή για
την έκδοση τελικής απόφασης.
2.
Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και για τη λήψη
απόφασης επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού ισχύουν τα ακόλουθα:
α.
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή και τις
απαιτήσεις της Υπηρεσίας ως αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της ΕΔΔ.
β.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της ΕΔΔ.
γ.
Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η
«χαμηλότερη τιμή». Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 51 του ΠΔ 60/2007, σε συνδυασμό και με όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 του ΠΔ 118/2007.
δ.
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η
χαμηλότερη τιμή. Η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο με την χαμηλότερη τιμή, εκ των
συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές περιγραφές
και τους όρους της διακήρυξης.
ε.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το
διαγωνισμό, ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του Συστήματος, για την
έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή
πραγματοποιείται μετά την ηλεκτρονική ανάρτηση, της σχετικής αποφάσεως καθώς και του πρακτικού
της ΕΔΔ για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού, στο Σύστημα. Κατά την ημερομηνία της υπόψη
ειδοποίησης-ανακοίνωσης είναι αποδεκτό ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί
24

της απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ημερομηνία
αποτελεί και το χρονικό σημείο από το οποίο υπολογίζεται η νόμιμη προθεσμία για την άσκηση τυχόν
προσφυγών.
στ.
Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος σε όλους τους συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και
τεχνικώς αποδεκτές προσφορές.
ζ.
Όταν ο συμμετέχων ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίζει
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παραγρ. 2 του
άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται
στον συμμετέχοντα που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και
αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται
κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη
τιμή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους συμμετέχοντες δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
η.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή
υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 1 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, ή ο υπόχρεος προς τούτο
προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ως άνω Π.Δ.,
καταπίπτει υπέρ της Υπηρεσίας η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη.
Άρθρο 12
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη για έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού / μη
τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στη Διακήρυξη στα επιμέρους άρθρα της και σε
κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:
1.
Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
2.
Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 9 της
παρούσας
3.
Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος .
4.
Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο στη διακήρυξη.
5.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή θέτει όρο
αναπροσαρμογής τιμών.
6.
Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή και τους απαράβατους όρους — απαιτήσεις της Διακήρυξης.
7.
Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή/και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς.
8.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά.
9.
Εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα της προμήθειας.
10.
Υποβολή σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή οικονομικών στοιχείων εντός των ηλεκτρονικών ή/και εντύπων υποβληθέντων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά» και αντίστροφα.
11.
Προσφορά που είναι αποκλειστικά σε έντυπη μορφή και για την οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα.
12.
Υποβολή σε έντυπη μορφή στοιχείων μετά την καθοριζόμενη από την διακήρυξη προθεσμία.
13.
Υποβολή σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή οικονομικών στοιχείων εντός των
ηλεκτρονικών ή/και εντύπων υποβληθέντων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά» και αντίστροφα.
14.
Προσφορά που είναι αποκλειστικά σε έντυπη μορφή και για την οποία δεν έχει
πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα.
15.
Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον
υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του

προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες
τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
ΑΡΘΡΟ 13
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το
Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
όπως αναλυτικά περιγράφονται στον κατωτέρω Πίνακα Δικαιολογητικών. Οι προσφέροντες πρέπει να
συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», συμπληρωμένους τους παρακάτω
υποπίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη και τα
ακόλουθα:
α.
Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.
β.
Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το
αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο προμηθευτή.
γ.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου προμηθευτή
που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.
δ.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το
αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής» στο οποίο
περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό.
ε.
Όπου ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 6 παρ. 1 β του ΠΔ 118/07 ως
δικαιολογητικό, αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών
ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

ΝΑΙ

2.

Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις οποίες θα
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στις οποίες
ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι:
α:
1.
Δε συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του
από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007
2.
Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών /
νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και
επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού
συμβιβασμού, προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε
περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία).
3.
Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής
εισφορών σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής
ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις
4.
Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο
αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του (τα αλλοδαπά φυσικά
ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα

ΝΑΙ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό
επάγγελμα τους).
5.
Διαθέτουν τη χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα
που προβλέπεται στους α/α 5.β και 5.γ του παρόντος πίνακα
περιγραφής δικαιολογητικών
6.
Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύμβασης,
θα προσκομίσει για τη σύναψή της, εντός προθεσμίας είκοσι (20)
ημερολογιακών ημερών από τη σχετική πρόσκληση της
Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης
σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν3614/2007.
7.
Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο Συνεταιρισμός
λειτουργεί νόμιμα
8.
O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του Υποψηφίου
Αναδόχου (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι
ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για
Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο
Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι
εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου), καθώς και στην
περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο
δηλώνει ότι:
- i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου
1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/2007, ήτοι: Α) συμμετοχή
σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή
ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1
της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου
1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- ii. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση
για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
β:
1.
Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα
2.
Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους
διαγωνισμούς προμηθειών του δημόσιου τομέα.
γ:

1.

Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας προκήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι
αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της
2.
Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για
απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της Αναθέτουσας
Αρχής, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού
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Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλουν τα δικαιολογητικά σύστασής
τους, και συγκεκριμένα:
α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
1. ΦΕΚ σύστασης,
2. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα
ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα
τροποποιήσεις
αυτού
ή
επικυρωμένο
αντίγραφο
κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει),
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση
των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο
οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό
προβλέπεται από το καταστατικό του Υποψηφίου αναδόχου) για
υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν
υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την
προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού
και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος,
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί
τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από
την ημερομηνία υποβολής προσφορών
β. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε :
1.
Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα
τροποποιητικά
2.
Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
περί των τροποποιήσεων του καταστατικού
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα
δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία
και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό
γ. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να
καταθέσει έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.
δ. Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει
επιπλέον να καταθέσει:
1.
Για κάθε μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όλα τα
Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την περίπτωση
(ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό
νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).
2.
Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/
Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη
συμμετοχή του Μέλους:
στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και
στο Διαγωνισμό
3.
Συμφωνητικό
Κοινοπραξίας όπου:

μεταξύ

των

μελών

της

Ένωσης/

να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία,
να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη
δυνατή σαφήνεια το μέρος του Έργου (φυσικό και
οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε
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Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της
Προσφοράς,
να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το
συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader),
να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις
ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του
Έργου
να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία
επίσης προσκομίζεται) κοινός εκπρόσωπος της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη
συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την
εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των
μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
4.

α. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄
30/2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι μετοχές των
ανωνύμων εταιριών που συμμετέχουν σε διαγωνισμό με
οικονομικό αντικείμενο ή αντάλλαγμα ανώτερο του ενός
εκατομμυρίου (1.000.000,00) Ευρώ, αυτοτελώς ή σε
κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε άλλης
νομικής μορφής οντότητα, είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.
Εφόσον μέτοχος των εταιριών αυτών είναι άλλη ανώνυμη
εταιρία με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές της εταιρίας
αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι
φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συμμετοχής στο
διαγωνισμό εταιριών άλλης νομικής μορφής, πλην των
ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά
μερίδια ανώνυμες εταιρίες, με ποσοστό συμμετοχής στο
εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι
μετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές μέχρι και του
τελευταίου φυσικού προσώπου.
β. Ως προς ότι αφορά τις ημεδαπές επιχειρήσεις, η υποχρέωση
για την κατά τα ανωτέρω ονομαστικοποίηση των μετοχών
θεωρείται ότι εκπληρώθηκε, εφόσον η ελληνική ανώνυμη
εταιρία (ή η τυχόν άλλης νομικής μορφής οντότητα, στην
οποία συμμετέχει) υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή με την
προσφορά της:
i) Πιστοποιητικό τα αρμόδιας αρχής που εποπτεύει σύμφωνα
με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 την εταιρία, από το
οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον
καταστατικό της, είναι ονομαστικές.
ii) Έγκυρη αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των
μετόχων της Εταιρίας και τον αριθμό των μετοχών κάθε
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο
βιβλίο μετόχων της Εταιρίας.
γ. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις ισχύουν και για τις αλλοδαπές
ανώνυμες εταιρίες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη
σε ελληνικές ανώνυμες εταιρίες, υπό την προϋπόθεση ότι το
δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει
για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη
δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους
στο σύνολό τους, μέχρι φυσικού προσώπου. Σε διαφορετική
περίπτωση, ισχύουν τα εξής:
i) Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης
των μετοχών των αλλοδαπών ανωνύμων εταιριών κατά
το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους,
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προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της
χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη,
διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του
νομίμου εκπροσώπου των εταιριών αυτών.
ii) Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση
ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία
υποχρεούται να προσκομίσει έγκυρη και ενημερωμένη
κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον
ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου
της ανώνυμης εταιρίας.
iii) Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενημερωμένη
κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει
σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον
ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων
ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση,
εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρία. Σε
αντίθετη περίπτωση, η εταιρία οφείλει να αιτιολογήσει
τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως
άνω μέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει
διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας
αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει
τη δυνατότητα της εταιρίας να υποβάλει την
προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της,
διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν
επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρίας.
δ. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον παρόντα
διαγωνισμό, εφόσον στο δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν
την έδρα τους, επιβάλλεται για το σύνολο της
δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα η
ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, στο σύνολό τους μέχρι
φυσικού προσώπου, πρέπει να υποβάλουν με την προσφορά
τους τα ακόλουθα έγγραφα:
i) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχή κατά το δίκαιο του
κράτους της έδρας της εταιρίας, από το οποίο να
προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον
καταστατικό της, είναι ονομαστικές.
ii) Έγκυρη αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των
μετόχων της εταιρίας και τον αριθμό των μετοχών κάθε
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο
τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο του κράτους
της έδρας της.
iii) Κάθε άλλο έγκυρο έγγραφο από το οποίο μπορεί να
προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου
των μετοχών της εταιρίας.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται, επίσης, ενημερωμένα,
από την ανακηρυχθείσα προμηθεύτρια εταιρία, πριν από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Από τα ανωτέρω έγγραφα των εδαφίων (ii) και (iii) πρέπει να
προκύπτει ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των
μετοχών της προμηθεύτριας εταιρίας. Όλα τα παραπάνω
έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο
αρμόδια αρχή του κράτους συστάσεως της υποψήφιας εταιρίας
και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
ε. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο διαγωνισμό,
εφόσον στο δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα
τους, δεν προβλέπεται, για το σύνολο της δραστηριότητάς
τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση
των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού
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προσώπου, πρέπει να προσκομίσουν με την προσφορά τους:
i) Βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση), κατά το εδάφιο (i) της
ανωτέρω περ. γ’.
ii) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων τους
που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των
μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρίας,
κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (ii) της ανωτέρω περ.
γ’.
iii) Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενημερωμένη
κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει, κατά
τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (iii) της ανωτέρω περ. γ’,
σχετική κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον
ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου,
σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι
μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρία. Σε αντίθετη
περίπτωση, η εταιρία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους
για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, η
δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά
την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην
Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της
εταιρίας να υποβάλλει την προαναφερόμενη κατάσταση
των μετόχων της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής
κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της
εταιρίας.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από
την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας της
εταιρίας και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην
ελληνική.
στ. Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, των οποίων οι μετοχές είναι
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, πρέπει
επιπροσθέτως να αποδεικνύουν ότι έχουν τηρήσει τα
οριζόμενα στο άρθρο 1. Παρ. 5 του Π.Δ. 82/1996, όπως
τροποποιημένο ισχύει.
ζ. Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού
προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εταιρίες που είναι
εισηγμένες
στα
Χρηματιστήρια
κρατών-μελών
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.).
η. Εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, οι συμμετέχουσες στο
διαγωνισμό εταιρίες, κοινοπραξίες, ενώσεις προσώπων ή
οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής οντότητες, έχουν την
υποχρέωση να υποβάλουν εμπρόθεσμα και κάθε άλλο
συναφές δικαιολογητικό που προβλέπεται στις διατάξεις του
Ν. 3310/2005 και του Π.Δ. 82/1996, όπως τροποποιημένες
ισχύουν.
θ. Η συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις των προηγούμενων
παραγράφων αποτελεί προϋπόθεση για την παραδεκτή
συμμετοχή της ανώνυμης εταιρίας ή κοινοπραξίας ή ένωσης
προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής οντότητας
στην οποία μετέχει ανώνυμη εταιρία, στον παρόντα
διαγωνισμό.
ι. Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της
υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει
εξωχώρια εταιρία κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α’ της
παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως αυτό
συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/2005.
Στην περίπτωση αυτή, η κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται
αμέσως μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

συμμετεχόντων. Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων
πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
5.
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Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη σύμφωνα
με τα άρθρα 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, κατά το στάδιο της
συμμετοχής, σχετικά με την φερεγγυότητα, την επαγγελματική
δραστηριότητα,
την
χρηματοπιστωτική
και
οικονομική
κατάσταση, τις τεχνικές ικανότητες του υποψηφίου προμηθευτή,
δηλαδή:
α. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του
ν. 1559/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:
Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της
επιχείρησης.
Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος
από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου.
Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με
αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή
υπηρεσιών του δημοσίου τομέα.
β. Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών
τελευταίων ετών ή κατά το διάστημα λειτουργίας της αν αυτό
είναι μικρότερο των 3 ετών:
1. Οι προσφέροντες οφείλουν, να καταθέσουν δημοσιευμένους
Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων,
σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή
υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του ετήσιου
κύκλου εργασιών των τριών (3) προηγούμενων ετών, σε
περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών.
2. Οι προσφέροντες θα πρέπει να έχουν συνολικό κύκλο
εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ίσο
ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του είδους/ων
για το/α οποίο/α δηλώνουν προσφορά. Σε περίπτωση που ο
υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα
μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο
συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις
δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του
άνω ορίου. Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας η
συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση οφείλει να καλύπτεται
αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης-Κοινοπραξίας
υπολογιζόμενης της συμμετοχής κάθε μέλους ανάλογα με το
ποσοστό συμμετοχής του στην Ένωση-Κοινοπραξία.
γ. Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της
επιχείρησης. Οι τραπεζικές βεβαιώσεις θα αποδεικνύουν τη
χρηματοδοτική ικανότητα του προσφέροντα και θα πρέπει να
είναι ίση ή ανώτερη από το 20% του προϋπολογισμού του υπό
ανάθεση Έργου ή του είδους στο οποίο εκδηλώνεται η
συμμετοχή του προσφέροντος. Η παραπάνω χρηματοδοτική
ικανότητα, σε περίπτωση ενώσεων προμηθευτών ή κοινοπραξίας
προμηθευτών θα καλύπτεται από επιμέρους τραπεζικές
βεβαιώσεις για κάθε μία από τις συμμετέχουσες στην ένωση ή
κοινοπραξία, το δε άθροισμα αυτών θα καλύπτει το ανωτέρω
όριο υπολογιζόμενης της συμμετοχής κάθε μέλους ανάλογα με το
ποσοστό συμμετοχής του στην Ένωση-Κοινοπραξία.
δ. Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες
παραδόσεις για τα προσφερόμενα προϊόντα των τριών
τελευταίων ετών, με μνεία για κάθε παράδοση:

ΝΑΙ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό
τομέα του προσφερόμενου προϊόντος.
2. Της ημερομηνίας παράδοσης.
3. Του ποσού παράδοσης.
ε. Σε περίπτωση προσφοράς του προϊόντος που κατασκευάζεται
σε χώρα εκτός Ε.Ε., δήλωση στην οποία να αναφέρεται σε
ποια(ες)
αγορά(ες)
κράτους
μέλους
κυκλοφορεί
το
προσφερόμενο προϊόν και η οποία να συνοδεύεται από
αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι, η εισαγωγή
και διάθεση του προϊόντος στα κράτη μέλη της Ε.Ε. επιτρέπεται
χωρίς περιορισμούς καθώς και πίνακα πελατών ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις του εν λόγω
προϊόντος, είτε από τον ίδιο είτε από τον κατασκευαστή.
στ.
Δυνατότητα
επίκλησης
επαγγελματικής,
τεχνικής,
χρηματοοικονομικής ικανότητας τρίτων:
1. Για την πλήρωση των ελάχιστων απαιτήσεων ποιοτικής
επιλογής ο προσφέρων δύναται να στηρίζεται και να κάνει χρήση
της επαγγελματικής ή/και τεχνικής ή/και χρηματοοικονομικής
ικανότητας άλλων οικονομικών φορέων, ανεξάρτητα από τη
νομική φύση των δεσμών μεταξύ αυτού και των εν λόγω
φορέων, εφόσον αποδεικνύει τη δέσμευση των τρίτων να
διαθέσουν την επαγγελματική τους επάρκεια ή/και τους
τεχνικούς ή/και τους χρηματοοικονομικούς τους πόρους στον
προσφέροντα για την εκτέλεση της σύμβασης.
2. Η απόδειξη των ανωτέρω μπορεί ενδεικτικά να γίνεται με
απόφαση διοικητικού συμβουλίου ή καταστατικού οργάνου
διοίκησης ή σε κάθε περίπτωση του αποφασίζοντος οργάνου του
φορέα που διαθέτει την επαγγελματική ή/και τεχνική ή/και
χρηματοοικονομική του ικανότητα στον προσφέροντα, με την
οποία εγκρίνεται η συνεργασία με τον προσφέροντα και η
παροχή προς αυτόν της επαγγελματικής ή/και της τεχνικής ή/και
της χρηματοοικονομικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να
είναι στη διάθεση του προσφέροντα για την εκτέλεση της
σύμβασης. Η σχετική αναφορά πρέπει να είναι λεπτομερής και να
αναφέρεται κατ’ ελάχιστον στους συγκεκριμένους πόρους που θα
είναι διαθέσιμοι για το έργο και τον τρόπο δια του οποίου θα
χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση του έργου. Με την ίδια
απόφαση πρέπει ο δανείζων να δεσμεύεται ρητά να διαθέσει
στον προσφέροντα τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη
διάρκεια της σύμβασης και να δηλώνει το πρόσωπο που θα έχει
εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον οικονομικό φορέα όλα
τα
έγγραφα
που
απαιτούνται
για
το
διαγωνισμό,
περιλαμβανομένων και των εγγράφων που αποδεικνύουν τη
δέσμευση του οικονομικού φορέα έναντι του προσφέροντα.
3. Σε περίπτωση επίκλησης ικανότητας τρίτου, ο προσφέρων
είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα δικαιολογητικά μη
αποκλεισμού και συμμετοχής και για τον οικονομικό φορέα
που διαθέτει την επαγγελματική ή/και τεχνική ή/και
χρηματοοικονομική του ικανότητα στον προσφέροντα. Σε
περίπτωση που ο ίδιος προσφέρων ανακηρυχθεί ανάδοχος,
υποχρεούται να προσκομίσει δικαιολογητικά κατακύρωσης και
για τον τρίτο δανείζων φορέα.

2.
Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις,
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ή,
στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του Υποψήφιου Αναδόχου

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού
της χώρας του Υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο.
3.
Η ως άνω Ένορκη Βεβαίωση πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο
Ανάδοχο εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά».
4.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο
αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 14
Δικαιολογητικά που Υποβάλλονται κατά το Στάδιο της Κατακύρωσης
1.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται
ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με
σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα κάτωθι περιγραφόμενα δικαιολογητικά που πρέπει να
προσκομισθούν από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια Υπηρεσία. Ο
προσφέρων πρέπει να συμπεριλάβει στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», συμπληρωμένους
τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη
και τα ακόλουθα:
α.
Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.
β.
Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το
αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο προμηθευτή.
γ.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου προμηθευτή
που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.
δ.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο προμηθευτή το
αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο
περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό.
ε.
Α/Α

Για τους Έλληνες Πολίτες, απαιτούνται:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης,
απάτης,
εκβίασης,
πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας και για τα
αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του
Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

2.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί

ΝΑΙ

34

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης
του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό
προπτωχευτική
διαδικασία
εξυγίανσης.
Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης
του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

8.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου/ Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό
επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του,
κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

ΝΑΙ

9.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο
Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

10.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη
Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως
προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των

ΝΑΙ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

11.

12.

13.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον
που υποβάλλει το Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης
Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις
βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του
άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 3 του Ν.3414/2005.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

στ.
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή
δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή
Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δε βρίσκεται στην αντίστοιχη
κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο Ανάδοχο
στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης».
ζ.

Α/Α

Για τους αλλοδαπούς πολίτες, απαιτούνται:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει
αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται
από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του
προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση
της
επαγγελματικής
του
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα
της
υπεξαίρεσης,
απάτης,
εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και
δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που
προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ.
60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί
προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

2.

Πιστοποιητικό
αρμόδιας
δικαστικής
ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
πτώχευση
ή
ανάλογη
κατάσταση
που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το

ΝΑΙ
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πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
του
Διαγωνισμού.

3.

Πιστοποιητικό
αρμόδιας
δικαστικής
ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης
του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

4.

Πιστοποιητικό
αρμόδιας
δικαστικής
ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

5.

Πιστοποιητικό
αρμόδιας
δικαστικής
ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

6.

Πιστοποιητικό
αρμόδιας
δικαστικής
ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
προπτωχευτική
διαδικασία
εξυγίανσης
ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

7.

Πιστοποιητικό
αρμόδιας
δικαστικής
ή
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
του

ΝΑΙ
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Διαγωνισμού.

8.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα
μητρώα
του
οικείου
Επιμελητηρίου/
Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό
επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της
Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης

ΝΑΙ

9.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη
δήλωση
ενώπιον
αρμόδιας
αρχής
ή
συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του
Υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη
δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην
οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

10.

Πιστοποιητικά
όλων
των
οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης που ο Υποψήφιος
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της
προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης έκδοσης μετά
την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών
κατακύρωσης
του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

11.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
του έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

12.

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας
προς εκείνον που υποβάλλει το Φάκελο
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

ΝΑΙ

13.

Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20977/2007,
ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του
καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του
άρθρου
3
του
Ν.
3310/2005,
όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.
3414/2005.

ΝΑΙ

η.
Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις,
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ή,
38

στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου
ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού
της χώρας του Υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον
Υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

θ.
Α/Α

Για τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα, απαιτούνται:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι
α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β)
διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου
δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας για κάποιο από τα
αδικήματα
της
υπεξαίρεσης,
απάτης,
εκβίασης,
πλαστογραφίας,
ψευδορκίας,
δωροδοκίας
και
δόλια
χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο
άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/
16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

2.

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων
για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει
οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται
να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα
σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).

ΝΑΙ

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης
του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

Α/Α
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7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν
βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

8.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

9.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης
του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

10.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει
ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου/ Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό
επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του,
κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί
να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης

ΝΑΙ

11.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος
εκπρόσωπος του Υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο
Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

12.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση
της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

13.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

14.

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που
υποβάλλει το Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

ΝΑΙ

15.

Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις
βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του
άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 3 του Ν. 3414/2005.

ΝΑΙ

16.

Επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των
νομικών προσώπων που προβλέπονται από τις διατάξεις του
Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α΄ 66) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και
ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του

ΝΑΙ

40
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άρθρου 8 του Ν. 3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που
καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις.
Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού
προσώπου δεν ισχύει για τις εισηγμένες στα χρηματιστήρια
κρατών – μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ εταιρείες.

ι.
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή
δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή
Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δε βρίσκεται στην αντίστοιχη
κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον
οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
ια.
Α/Α

Για τους Συνεταιρισμούς, απαιτούνται:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι
οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί
για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που
προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007
(ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3)
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

2.

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων
για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει
οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Υποψήφιος Ανάδοχος
υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση
καταστατικού).

ΝΑΙ

3.

Βεβαίωση της εποπτεύουσας
Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.

ΝΑΙ

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης
του Διαγωνισμού

ΝΑΙ

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία

ΝΑΙ

αρχής, ότι

ο

Υποψήφιος
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κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

8.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν
βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

9.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

10.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί
υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης.. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης
του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

11.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό
της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/
Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από
το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα
υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.

ΝΑΙ

12.

Υπεύθυνη δήλωση του v. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος
εκπρόσωπος του Υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο
Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

13.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση
της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει
ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

14.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ
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15.

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που
υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

ΝΑΙ

16.

Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις
βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του
άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 3 του Ν. 3414/2005.

ΝΑΙ

ιβ.
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή
δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή
Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δε βρίσκεται στην αντίστοιχη
κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο Ανάδοχο στον
οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
ιγ.
Α/Α

Για τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, απαιτούνται:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού,
ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή
προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να
προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του
νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για
τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ.
1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί
προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το έγγραφο
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

2.

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών
εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων
έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο
Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά
έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).

ΝΑΙ

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος

ΝΑΙ
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ

δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος
δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

8.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης
της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

9.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης. ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης
υποβολής
των
δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

10.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο
να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου/ Επαγγελματικού Μητρώου και
το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της
Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω

ΝΑΙ
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έγγραφης ειδοποίησης.

11.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση
ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη
χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται
ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος
εκπρόσωπος του Υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει
όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους
οποίους ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

ΝΑΙ

12.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης που ο Υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου,
από τα οποία να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

13.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης
μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

14.

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς
εκείνον που υποβάλλει το Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.

ΝΑΙ

15.

Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν έχει
εκδοθεί εις βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά
την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005.

ΝΑΙ

16.

Επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης
των νομικών προσώπων που προβλέπονται από τις
διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α΄ 66) όπως αυτές
τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του
άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.
3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται
στις εν λόγω διατάξεις.

ΝΑΙ

Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι
φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις εισηγμένες στα
χρηματιστήρια κρατών – μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ
εταιρείες.

ιδ.
Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο
πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις,
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ή,

στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού
της χώρας του Υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δε
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον
Υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
ιε.
Α/Α

1.

Για τις Ενώσεις/Κοινοπραξίες, απαιτούνται:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να
κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης,
ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό
φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό
πρόσωπο, συνεταιρισμός).

ΝΑΙ

ιστ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Λοιπές απαιτήσεις:

1. Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής / Κατακύρωσης
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
2. Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση / Κοινοπραξία
α. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική
μορφή, ούτε κατά τη φάση υποβολής Προσφοράς, ούτε στην περίπτωση που του ανατεθεί το Έργο.
β. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και σε
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.
γ. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπό
τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Αντικατάσταση μέλους κατά την διάρκεια του
διαγωνισμού απαγορεύεται.
δ. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης
της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της
Ένωσης / Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα
αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα
εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η
Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της
Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που
αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 15
Εναλλακτικές Προσφορές
1.
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν
υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη.
2.
Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιες φύσης προτάσεις, δεν
δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της
απόρριψης των προτάσεων αυτών.
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ΑΡΘΡΟ 16
Μερική Υποβολή Προσφορών
1.
Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας, ήτοι το σύνολο του
δημοπρατούμενου καταλόγου ειδών εξοπλισμού.
2.
Προσφορές για την υλοποίηση μέρους της διακηρυσσόμενης με την παρούσα
προμήθειας δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
ΑΡΘΡΟ 17
Εγγυητικές Επιστολές
1. Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει
σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτός του αναλογούντος ΦΠΑ).
2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει έως την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς ΦΠΑ, επί της συνολικής συμβατικής αξίας.
3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέλη της
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με
το Ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού
ποσού.
4. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€).
5. Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της
Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
6. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής πρέπει να συμπληρώνονται όπως στο Υπόδειγμα του
Μέρους Δ της παρούσας.
7. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη συμφωνία - πλαίσιο πρέπει να έχει χρονική ισχύ
μεγαλύτερη κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και
επιστρέφεται στον Ανάδοχο του Διαγωνισμού με την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης
Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους Αναδόχους με την ολοκλήρωση του
διαγωνισμού, την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας και την έλλειψη άλλως οριστικής κρίσης
επί τυχόν ασκηθησομένου ενδίκου μέσου.
8. Η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να έχει χρονική ισχύ μεγαλύτερη
κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο.
9. Η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης αποδεσμεύεται με ευθύνη της αρμόδιας
Διεύθυνσης της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου
Παραλαβής.
10. Στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας.
11. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
ΑΡΘΡΟ 18
Ειδικοί Όροι
1.
Οι πίνακες συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθούν με την τεχνική
προσφορά, συμπληρωμένοι σύμφωνα με τα παρακάτω:
α.
Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι
αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες
απαντήσεις.

β.
Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» σημαίνει ότι η
αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν συμπληρωθεί ένας
αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται συμμόρφωση
προς αυτόν, θεωρούμενο ως απαράβατο όρο σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που αποκλίνουν
από απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
γ.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου
Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ / ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την
προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού
στην προσφορά.
δ.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της
τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή
αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και
λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας και υποστήριξης κ.τ.λ., που κατά την κρίση του υποψηφίου
Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή δε της ενότητας
καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχομένων της.
ε.
Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες
πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κτλ.).
Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη
συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία
καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).
2.
Ως προς τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ. 118/07:.
α.
Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση
πιστοποιητικών, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ή των
υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π.χ. ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας,
περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.λπ.), αυτά πρέπει να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή
πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν
εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό
Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation− EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης
Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
β.
Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης, θα πρέπει από τον
προμηθευτή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία δικαιολογητικά,
για να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα
προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών
προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευμένο
προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation− EA) και
μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.).
γ.
Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση
Εκθέσεων Δοκιμών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα
απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η συμμόρφωση των προϊόντων με επιμέρους
απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές.
Οι Εκθέσεις Δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια σύμφωνα με το
άρθρο 9 του Π.Δ. 118/2007, να έχουν διενεργηθεί για το προσφερόμενο προϊόν και να έχουν εκδοθεί
κατ’ ανώτατο χρονικό όριο ενενήντα (90) ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 19
Τιμές Προσφορών - Νόμισμα
1.
Η τιµή της προσφοράς για την υλοποίηση του δημοπρατούμενου αντικειμένου θα
εκφράζεται σε Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
2.
Προσφορές που δεν δίνουν την τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3.
Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
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νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον Φ.Π.Α.
4.
Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία
5.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν
δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρο το δημοπρατούμενο κατάλογο, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
6.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7.
Για την περίπτωση Dumping – εξαγωγικών επιδοτήσεων:
α.
Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται
πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του
προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής
επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας
προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.
β.
Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών
που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ,
οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι
αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του
προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
γ.
Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι
προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ,
την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που
αποδέχεται και εφαρμόζει στο χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που
συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.
8.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
9.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται
από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης
οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
10.
Η οικονομική προσφορά θα αφορά υποχρεωτικά στο σύνολο της προμήθειας.
Τιμές προσφοράς ανά είδος του καταλόγου εξοπλισμού δεν είναι αποδεκτές. Εφόσον από
την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
11.
Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

ΑΡΘΡΟ 20
Διαδικασία Διενέργειας
1.
Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς και τεχνικούς λόγους αποκλείονται από
περαιτέρω αξιολόγηση
2.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού.
3.
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Γίνονται δεκτές οι προσφορές οι οποίες καλύπτουν
τεκμηριωμένα, με ισοδύναμο τρόπο, τις προδιαγραφές της διακήρυξης. 4. Η διαπίστωση για τη
συμφωνία ή ασυμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη διακήρυξη, γίνεται μετά
από αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, οργάνου

ΑΡΘΡΟ 21
Αξιολόγηση Προσφορών
Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι η χαμηλότερη τιμή χωρίς
ΦΠΑ και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51 του Π.Δ.
60/2007, σε συνδυασμό και με όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007.

21.1

Αξιολόγηση και Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών

1.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των τεχνικών
προσφορών που έχουν υποβληθεί.
2.
Η ΕΔΔ μετά από πρόσκληση που θα αποσταλεί στους συμμετέχοντες ορίζει την
ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία θα αποσφραγίσει δημόσια τα εντύπως προσκομισθέντα
δικαιολογητικά «Συμμετοχής -Τεχνικών Προσφορών»
3.
Η ΕΔΔ συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο θα διαβιβάσει στο Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και η απόφασή του γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους
υποψήφιους αναδόχους έχοντας συνημμένο το πρακτικό.

21.2

Έλεγχος Οικονομικών Προσφορών

1.
Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης
έγκρισης της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης από την Αναθέτουσα
Αρχή.
2.
Η ημερομηνία και η ώρα που θα αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά οι οικονομικές
προσφορές θα γνωστοποιηθεί, από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ή την Αναθέτουσα Αρχή
ηλεκτρονικά στους Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές.
3.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά
σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση.
4.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά το προηγούμενο στάδιο δεν αποσφραγίζονται
5.
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών
προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει το βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
διακήρυξης.
6.
Για τη σύναψη της Σύμβασης, οι προσφορές θα κριθούν με βάση το κριτήριο της
χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής, υπό τον όρο ότι τα προσφερόμενα είδη συνάδουν πλήρως με τις
προδιαγραφές που καθορίζονται στο Μέρος Β της παρούσας.
7.
Προσφορά μόνο για υποείδος δεν είναι παραδεκτή.
8.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την τελική κατάταξη των Προσφορών,
κατά φθίνουσα αρίθμηση της προσφερόμενης τιμής, θα ανακηρυχθεί προσωρινός μειοδότης ο
προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή.
9.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονομικών προσφορών, η επιτροπή θα
διαβιβάσει το πρακτικό της στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνά
της γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους υποψήφιους προμηθευτές η εκδοθείσα απόφαση.

21.3 Αξιολόγηση Δικαιολογητικών κατά το Στάδιο της Κατακύρωσης – Ολοκλήρωση
Αξιολόγησης
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1.
Μετά την αξιολόγηση και την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών (20) κατά μέγιστο σύμφωνα με τον άρθρο 6 παρ. 2(α)
του Π.Δ. 118/07, από την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σ’ αυτόν, υποβάλλει
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης».
2.
Ο φάκελος υποβάλλεται ηλεκτρονικά επίσης σύμφωνα με τη διαδικασία που
αναφέρεται στο άρθρο 14 της παρούσης διακήρυξης.
3.
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του
φακέλου των δικαιολογητικών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προαναφερόμενη
ειδοποίηση.
4.
Όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του φακέλου των
δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, την πρώτη εργάσιμη
ημέρα από την αποσφράγιση αυτών με αίτημα που υποβάλλουν στην Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού, η οποία αιτιολογημένα δύναται να ορίσει άλλη ημέρα άσκησης του σχετικού
δικαιώματος, σε καμία όμως περίπτωση δεν δύναται να ορίσει ημερομηνία που είναι αργότερα της
έκδοσης κατακυρωτικής απόφασης.
5.
Η επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των
εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
6.
Η επιτροπή, διαβιβάζει το πρακτικό της στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφαίνεται
σχετικά και με μέριμνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους η απόφασή της για την
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
7.
Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίζει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Άρθρο 14 της παρούσης
διακήρυξης (παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007), ή στο άρθρο 8 και 8α του Π.Δ.118/2007,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που
προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η
κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ’ εξής.
Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται
από αυτές, ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος.
8.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη
δήλωση της παραγρ. 1 του άρθρου 6 και της παραγρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007, ή ο
υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της
κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π.Δ. 118/2007 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και γ της παρ. 2
του άρθρου 8 του ως άνω Π.Δ/τος, η προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή απορρίπτεται.
9.
Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν απορρίπτει προσφορά προμηθευτή που
πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή
τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο
αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή
προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί με τη
διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά
του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι το έργο,
προϊόν ή υπηρεσία, για το οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι
(ή υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη. Τεχνικός φάκελος
του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο
μέσο (άρθρο 53 παρ. 5 Π.Δ. 60/2007).
10.
Σε περίπτωση προσφοράς προϊόντος που κατασκευάζεται σε χώρα εκτός Ε.Ε., δήλωση
στην οποία να αναφέρεται σε ποια (ες) αγορά (ες) κράτους μέλους κυκλοφορεί το προσφερόμενο
προϊόν και η οποία να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι, η
εισαγωγή και διάθεση του προϊόντος στα κράτη μέλη της Ε.Ε. επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς καθώς
και πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, είτε
από τον ίδιο είτε από τον κατασκευαστή.

ΑΡΘΡΟ 22
Κατακύρωση
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Δ.Σ. της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής. Το Δ.Σ. της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. μπορεί
να κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο, να ματαιώσει τον διαγωνισμό ή να τον
επαναλάβει με τους ίδιους ή νέους όρους. Στις περιπτώσεις αυτές δεν γεννάται αξίωση αποζημίωσης
υπέρ των συμμετεχόντων.
Η ανακοίνωση της απόφασης του Δ.Σ. θα γίνει εγγράφως προς τον ανάδοχο που αναδείχθηκε
μειοδότης.
Μετά τον έλεγχο και έγκριση της νομιμότητας της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου
σύμβασης (στις περιπτώσεις που απαιτείται) και πριν την σύναψη της σύμβασης, το Δ.Σ. της εταιρείας
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. καλεί το Διαγωνιζόμενο στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια να
προσέλθει εντός 10 ημερών να υπογράψει τη σύμβαση της προμήθειας, προσκομίζοντας και την
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης. Αν παρέλθει η οριζόμενη από
την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. προθεσμία χωρίς ο Ανάδοχος να παρουσιαστεί, το Δ.Σ. της
εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την
κατάπτωση υπέρ αυτής της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση.
Επίσης μπορεί να αποφασίσει διαζευκτικά ή αθροιστικά τις ακόλουθες κυρώσεις :
α.

β.

Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους
προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με
διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη
ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου
προμηθευτή.
Προσωρινό ή οριστικό αποκλεισμό του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών της
εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και κοινοποίηση της απόφασης αυτής και των λόγων που
οδήγησαν σε αυτήν στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την
υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας για την καλή
εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής πρέπει να καλύπτει ποσοστό
5% της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
Η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης της προμήθειας, ενεργείται με ευθύνη της αρμόδιας
Διεύθυνσης της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. προς την Τράπεζα μετά την έγκριση του
Πρωτοκόλλου Παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 23
Πληρωμή
Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει ως εξής:
- Ποσό έως το 30% του συνολικού συμβατικού τιμήματος δύναται να χορηγηθεί ως έντοκη προκαταβολή.
Η Εγγύηση προκαταβολής στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής είναι ισόποση με την
προκαταβολή. H εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής
(συμπεριλαμβανομένου και των τόκων) προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση
εγγύησης προκαταβολής. Αν o ανάδοχος ζητήσει μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή
λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει την
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διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης
προκαταβολής. συμπεριλαμβανομένων και των τόκων.
- Ποσό ίσο με το 70% της συμβατικής αξίας των ειδών, εκτός αν έχει χορηγηθεί προκαταβολή οπότε
θα καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό έως το 70% της συμβατικής αξίας, που θα χορηγηθεί μετά την
τοποθέτηση των ειδών του εξοπλισμού στους χώρους και στις θέσεις που θα υποδειχθούν από την
εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Εάν συντρέξει περίπτωση αποθήκευσης με εντολή της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., το
ποσό θα καταβληθεί με την αποθήκευση.
Ως συμβατική αξία των ειδών ορίζεται η τιμή η οποία προκύπτει από την ανάλυση του
προϋπολογισμού στον πίνακα ειδών και ποσοτήτων που περιλαμβάνεται στο ΜΕΡΟΣ Β της
παρούσας, διαμορφωμένη κατά το ποσοστό έκπτωσης της οικονομικής προσφοράς για το σύνολο
της προμήθειας.
- Το υπόλοιπο ποσό, ήτοι 30% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, θα χορηγηθεί μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του εξοπλισμού, που θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης του συνόλου των ειδών του συμβατικού καταλόγου.
ΑΡΘΡΟ 24
Παράδοση Προμήθειας - Ρήτρες Καθυστέρησης – εγγυήσεις

Εργασίες Εγκατάστασης

Ο ανάδοχος του εξοπλισμού είναι υποχρεωμένος να αναλάβει όλες τις εργασίες, σε όσα είδη
απαιτείται, που είναι απαραίτητες για την εγκατάστασή τους, ώστε αυτά να είναι έτοιμα για κανονική
λειτουργία και χρήση. Τυχόν αποξηλώσεις, προσθήκες, τροποποιήσεις ή επεμβάσεις, απαραίτητες για
την εγκατάσταση των ειδών, ώστε αυτά να είναι έτοιμα για κανονική λειτουργία και χρήση, είναι
αυτονόητο ότι περιλαμβάνονται στις παρούσες συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως
δηλώνεται ρητώς με τη σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που πρέπει να περιλαμβάνεται στο
φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς.
Δείγματα
Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. εάν κρίνει σκόπιμο μπορεί να ζητήσει δείγματα των προς
παράδοση ειδών σε χώρους επιλογής της.

Παράδοση

Για την παράδοση της προμήθειας και τις ρήτρες τυχόν καθυστέρησης ισχύουν τα εξής:
Η παράδοσή θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα υποβάλει ο ανάδοχος μετά την
υπογραφή της συμβάσεως, μέσα στο χρονικό όριο της παρούσας διακήρυξης και θα ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις, όρους και προϋποθέσεις της διακήρυξης αυτής. Στην περίπτωση που κατά τη φάση
της προσκόμισής του, είδος της προσφοράς δεν παράγεται πλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίσει το μοντέλο του ίδιου κατασκευαστή που έχει αντικαταστήσει το αποσυρθέν και έχει τις
ίδιες κατ’ ελάχιστον δυνατότητες, χωρίς πρόσθετη οικονομική απαίτηση.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μέσα στις επιμέρους προθεσμίες που θα καθορίζονται από το ως
άνω χρονοδιάγραμμα να εγκαταστήσει τα είδη του εξοπλισμού και να ενημερώσει εγγράφως επ’
αυτού την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του
εξοπλισμού ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει φάκελο με πρωτότυπα δελτία δοκιμών για όλα τα
είδη του συμβατικού καταλόγου εξοπλισμού, υπογεγραμμένα από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο
Τεχνικό, στα οποία θα πιστοποιείται ότι έχουν γίνει με επιτυχία όλες οι απαραίτητες δοκιμές
λειτουργίας και ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. Από την επόμενη
ημέρα της έγγραφης ενημέρωσης, επί της ολοκλήρωσης εγκατάστασης του εξοπλισμού και
προκειμένου να γίνει η οριστική του παραλαβή, η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει στον
έλεγχό του. Ο ανάδοχος στο χρονικό διάστημα ελέγχου πρέπει να παράσχει κάθε δυνατή πληροφορία
ή διευκρίνηση που θα χρειαστεί η αρμόδια Επιτροπή και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το έργο της.

Έλεγχος Παράδοσης – Πρωτόκολλα Παραλαβής
Η Επιτροπή ελέγχει αν τα είδη του Εξοπλισμού είναι άρτια σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες
της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και αν έχουν εκπληρωθεί όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις
του διαγωνιζόμενου.
Η έγκριση ή απόρριψη τμήματος ή ολόκληρης της προμήθειας από την αρμόδια Επιτροπή και ύστερα
από τον προαναφερθέντα έλεγχο, γνωστοποιείται, με τις κατάλληλες αιτιολογήσεις ή παρατηρήσεις,
εγγράφως στον Ανάδοχο.
Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει σταδιακά και να καθοδηγεί
την εξέλιξη της εγκατάστασης του εξοπλισμού. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης,
συμπεριλαμβανόμενου και του χρόνου τυχόν παρατάσεων, χωρίς η προμήθεια να έχει παραδοθεί, η
εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον διαγωνιζόμενο. Στην
περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος κηρύσσεται έκπτωτος η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκπίπτει υπέρ της
εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια και η εταιρεία
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. επιφυλάσσεται για κάθε δικαίωμα αποζημίωσης. Η καθυστέρηση
παράδοσης της προμήθειας ή τμημάτων της από τον ανάδοχο, με υπαιτιότητά του, συνεπάγεται
αυτοδικαίως προς όφελος της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και σε βάρος του ανάδοχου την
επιβολή ποινικής ρήτρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση.
Κανένα από τα δύο μέρη δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις αν αυτές είναι απόρροια ανώτερης βίας.
Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας θα είναι ο προβλεπόμενος, λαμβανομένων υπ’ όψιν των
περιεχομένων της παρούσας Διακήρυξης, μπορεί δε να παρατείνεται αιτιολογημένα από την εταιρεία
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. όπως προβλέπεται στη σύμβαση.
Πριν από την κατάρτιση και υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής και μετά την τοποθέτηση των
ειδών στις τελικές τους θέσεις, πραγματοποιείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των ειδών του παραδοτέου εξοπλισμού από την ορισθησομένη για τον σκοπό αυτό Επιτροπή, εντός της συμβατικής
προθεσμίας ή ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου και συντάσσεται σχετικό Πρωτόκολλο
Ελέγχου. Ευθύνη του αναδόχου είναι να εξασφαλίσει τα αναλώσιμα υλικά και ό,τι άλλο απαιτηθεί για
τη διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου.
Το Πρωτόκολλο Ελέγχου πρέπει να συνταχθεί εντός μηνός από την έγγραφη ειδοποίηση του
αναδόχου και το Πρωτόκολλο Παραλαβής συντάσσεται εντός μηνός από την εκπλήρωση όλων των
τυχόν αναφερομένων παρατηρήσεων, σε συνέχεια σχετικής ειδοποίησης του αναδόχου. Στο
Πρωτόκολλο Ελέγχου καθορίζεται και ο χρόνος αποκατάστασης των παρατηρήσεων.
Εγγύηση
Η συνολική διάρκεια εγγύησης της προμήθειας είναι 24 μήνες από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου
Παραλαβής. Κατά το διάστημα αυτό ο ανάδοχος ευθύνεται για τυχόν πραγματικά ελαττώματα των
ειδών του εξοπλισμού που θα παραδώσει, τα οποία θα αποκαλυφθούν μετά την παραλαβή τους με το
οικείο πρωτόκολλο ή για τυχόν νομικά ελαττώματά τους. Με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου
Παραλαβής, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση ή να προσκομίσει εγγυητική
επιστολή Καλής Λειτουργίας και Διατήρησης, ποσού ίσου με το 5% του ποσού της Σύμβασης (χωρίς
Φ.Π.Α.) και ισχύος 2 ετών από την υπογραφή του προαναφερθέντος πρωτοκόλλου,
επιφυλασσομένων των δικαιωμάτων της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. από τυχόν πραγματικά
και κρυφά ελαττώματα. Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής Καλής Λειτουργίας και Διατήρησης,
ενεργείται με εντολή της αρμόδιας Διεύθυνσης της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. προς την
Τράπεζα, μετά τη λήξη του χρόνου της 24μηνης εγγύησης και τη διαπίστωση ότι όλος ο εξοπλισμός
βρίσκεται σε καλή λειτουργική κατάσταση.
Κατά το διάστημα των δύο ετών εγγύησης της προμήθειας και με εξαίρεση βλάβες που οφείλονται σε
μη ενδεδειγμένη χρήση ή εξωγενείς παράγοντες που δεν σχετίζονται με τη χρήση ή ελάττωμα
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οφειλόμενο σε κακή ποιότητα ή κατασκευή (σεισμοί, πυρκαγιές κ.λπ.), η διατήρηση των ειδών
εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργική κατάσταση αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, στο
πλαίσιο του συμβατικού τιμήματος της προμήθειας. Στην προαναφερθείσα υποχρέωση
συμπεριλαμβάνεται και η αντικατάσταση οποιουδήποτε ανταλλακτικού και εξαρτήματος απαιτηθεί για
τη διατήρηση των ειδών εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργική κατάσταση.
Στην περίπτωση που η εταιρεία θεωρεί πως κάποια βλάβη είδους εξοπλισμού οφείλεται σε μη
ενδεδειγμένη χρήση ή εξωγενείς παράγοντες που δεν σχετίζονται με τη χρήση ή ελάττωμα
οφειλόμενο σε κακή ποιότητα ή κατασκευή (σεισμοί, πυρκαγιές κ.λπ.), οφείλει να ενημερώνει
σχετικώς αυθημερόν και εγγράφως το Νοσοκομείο. Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο έχει αντίρρηση
και θεωρεί πως η αποκατάσταση της βλάβης εμπίπτει στις υποχρεώσεις του αναδόχου, κοινοποιεί
εγγράφως σ’ αυτόν την αντίρρησή του και δίδει σχετική εντολή αποκατάστασης. Από την κοινοποίηση
της εντολής αρχίζει και ο υπολογισμός του χρόνου ακινητοποίησης του εξοπλισμού. Ο ανάδοχος
υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση της βλάβης.
Κατά την ολοκλήρωση του χρόνου εγγύησης, ο εξοπλισμός πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργική
κατάσταση.
Ως προς αυτή την ευθύνη του Αναδόχου, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 516, 540, 541,
543, 548, 549, 557 ΑΚ.
Εις ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις του αναδόχου, για το χρονικό διάστημα της εγγύησης ισχύουν τα
ακόλουθα :
Ο συνολικός χρόνος μη λειτουργίας (ακινητοποίησης) κάθε μηχανήματος λόγω βλάβης, κατά τη
διάρκεια ενός πλήρους συμβατικού έτους, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημερολογιακές ημέρες. Ο
χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος υπολογίζεται από τη βεβαιωμένη γνωστοποίηση της βλάβης
στην εταιρεία και η αποκατάσταση της βλάβης βεβαιώνεται με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου
από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του νοσοκομείου. Δεν γίνεται προσμέτρηση στο χρόνο
ακινητοποίησης του μηχανήματος εφόσον η αποκατάσταση της βλάβης γίνει το αργότερο εντός της
επόμενης ημέρας από την ειδοποίηση της εταιρείας καθώς και σε περιπτώσεις που η καθυστέρηση
οφείλεται αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται οποιοδήποτε συμβάν ή
γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου εκατέρου των συμβαλλομένων μερών, συνεπεία του οποίου δεν
είναι δυνατόν να ζητηθεί απ' αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του.
Το χρονικό διάστημα σε ημέρες που κάποιο Μηχάνημα θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας πέραν του
προαναφερθέντος διαστήματος των 15 ημερολογιακών ημερών, πολλαπλασιασμένο επί τρία (3), θα
προστίθεται στο χρόνο εγγύησης του μηχανήματος.
ΑΡΘΡΟ 25
Δικαίωμα Ματαίωσης
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
και αποκλειστικά για τους οικείους λόγους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (ΠΔ 118/07),
διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει:
α.
Τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού.
β.
Τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων
και των προδιαγραφών της Διακήρυξης.

1.
παραδώσει.
2.

ΑΡΘΡΟ 26
Εκτελωνισμός – Φόροι – Δασμοί
Ο Προμηθευτής θα αναλάβει τον εκτελωνισμό των υπό προμήθεια ειδών, τον οποίο θα
Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 27
Εμπιστευτικότητα - Πνευματικά δικαιώματα - Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις

1. Εμπιστευτικότητα
Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Προμηθευτής θα
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της
προμήθειας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
2. Πνευματικά δικαιώματα
Όλα τα αποτελέσματα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με την
προμήθεια, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που μπορεί να
τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν
σχετικά πνευματικά δικαιώματα.3. Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις
α) Απαγορεύεται η εκχώρηση ή/και μεταβίβαση τμήματος ή του συνόλου της προμήθειας σε
τρίτο (πέραν των επιτρεπόμενων από την παρούσα διακήρυξη) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συμφωνία της Αναθέτουσας Αρχής.
β) Η σχετική απαγόρευση δεν καταλαμβάνει εκχωρήσεις προς τράπεζες ή άλλα πιστωτικά
ιδρύματα προς σκοπό χρηματοδοτήσεως του αναδόχου, οι δε εν λόγω εκχωρήσεις δύναται να λάβουν
χώρα κατόπιν σχετικής έγγραφης συμφωνίας της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 28
Εφαρμοστέο Δίκαιο
1.
Ο παρών Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, του Π.Δ. 118/2007
& του Ν.3886/2010.
2.
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
3.
Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της
Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα αρχή και ο Προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια
για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
4.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω
οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.
ΑΡΘΡΟ 29
Τεκμήριο από τη Συμμετοχή στη Διαδικασία
1.
Η συμμετοχή στη διαδικασία του Διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο άλλως εξώδικη
ομολογία ότι ο προσφέρων αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή
κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν,
καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας.
2.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά τεκμήριο ότι ο προσφέρων, αλλά και κάθε μέλος
του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας) αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους
και τις διατάξεις της παρούσας.
3.
Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους με
κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των τευχών
της) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης υπερισχύει ο κανόνας
δικαίου.
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ΜΕΡΟΣ Β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1
Ειδικοί Όροι
1. Η τεχνική προσφορά θα είναι στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), και τις πιστοποιήσεις, που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Όλα τα στοιχεία
των προσφορών που αφορούν σε ένα είδος θα αποτελούν ενιαία ενότητα.
2. Προσφορές που περιλαμβάνουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις των απαιτήσεων της Διακήρυξης,
κρίνονται απαράδεκτες και απορρίπτονται.
3. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που εξομοιώνεται με αντιπροσφορά
είναι απαράδεκτη και η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Προσφορά για μέρος των ειδών του εξοπλισμού που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται εφόσον
προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και
σελίδας.
6. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations) για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, οι προσφέροντες θα πρέπει να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιάς τους.
7. Προσφορά που είναι αόριστη, ασαφής και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 2
Τεχνικές Προδιαγραφές
1. Ο κατάλογος των υπό προμήθεια ειδών είναι ο ακόλουθος :

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΟΣ.

ΤΙΜΗΜΑ
(ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΤΙΜΗΜΑ
(ΕΥΡΩ)

A6D06

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ

TESTER, DEFIBRILLATOR

1

4.796,47

4.796,47

A6D08

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΚΓ

TESTER, E.C.G

1

488,00

488,00

A6D12

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ

TESTER, INFUSION PUMP

1

4.228,00

4.228,00

A6D13

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ

TESTER, ELECTOSURGICAL

1

6.179,00

6.179,00
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A6D14

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

TESTER, ELECTRICAL SAFETY

1

7.480,00

7.480,00

B3A01

ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
(ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ)

AUTOCLAVE, ELECTRIC, FLASH
STERILISING

2

5.935,00

11.870,00

B8B00

ΨΥΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΑΓΚΟΥ

REFRIGERATOR, DRUG STORAGE,
UNDERBENCH

12

894,00

10.728,00

B8E00

ΨΥΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟ

REFRIGERATOR, LABORATORY,
FREESTANDING

3

1.789,00

5.367,00

B8E02

ΨΥΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟ

REFRIGERATOR, LABORATORY, SMALL

3

976,00

2.928,00

B8L00

ΚΑΤΑΦΥΚΤΗΣ, ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ, -40oC

FREEZE, VERTICAL

2

5.040,00

10.080,00

B8L10

ΚΑΤΑΦΥΚΤΗΣ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ,
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ, -80oC

DEEP FREEZE, VERTICAL

2

6.992,00

13.984,00

C0H00

ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΜΕΣΑΙΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

MATTRESS, RIPPLE, MEDIUM RISK

5

2.033,00

10.165,00

C0H01

ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΥΨΗΛΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

MATTRESS, RIPPLE, HIGH RISK

4

3.496,00

13.984,00

C0H02

ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

MATTRESS, RIPPLE, ADULT

4

894,00

3.576,00

C0W00

ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

BEDPAN, ADULT, STAINLESS STEEL

41

49,00

2.009,00

C0W02

ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ

BEDPAN, CHILD, STAINLESS STEEL

5

33,00

165,00

C0Y00

ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

BOTTLE, URINE, STAINLESS STEEL

38

33,00

1.254,00

C1L01

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

CHAIR, CLINICAL, HAEMODIALYSIS

2

4.472,00

8.944,00

C1N00

ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

CHAIR, BLOOD SAMPLE TAKING

1

813,00

813,00

C1Q01

ΓΥΨΟΠΡΙΟΝΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

SAW, PLASTER CAST, ELECTRIC

2

2.033,00

4.066,00

C1R00

ΖΥΓΟΣ ΒΡΕΦΩΝ

SCALES, BABY WEIGHING, ELECTRONIC

3

406,00

1.218,00

C1U01

ΖΥΓΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ

SCALES, PLATFORM, WITH HEIGHT
MEASURE

4

285,00

1.140,00

C2C00

ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

BAG, RESUSCITATION, ADULT

13

144,00

1.872,00

C2C01

ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ

BAG, RESUSCITATION, PAEDIATRIC

4

146,00

584,00

C2C02

ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΒΡΕΦΩΝ

BAG RESUSCITATION, BABY

4

146,00

584,00

C2D00

ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

LARYNGOSCOPE, ADULT,SET

11

504,00

5.544,00

C2D02

ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΒΡΕΦΩΝ

LARYNGOSCOPE, BABY , SET

4

504,00

2.016,00

C2D03

ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΣΕΤ

LARYNGOSCOPE, SET,SURGERY

9

1.138,00

10.242,00

C2L00

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ

DIAGNOSTIC, SET

3

610,00

1.830,00

C2P10

ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ /
ΡΥΘΜΟΥ / ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ

NON INVASIVE BLOOD PRESSURE/ PULSE
RATE/ OXYMETER

6

1.951,00

11.706,00

C2P11

ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ,
ΦΟΡΗΤΟ

ANEROID SHYGMOMANOMETER, ADULT,
PORTABLE

18

81,00

1.458,00

C2P12

ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ, ΠΑΙΔΩΝ, ΦΟΡΗΤΟ

ANEROID SHYGMOMANOMETER,
PAEDIATRIC, PORTABLE

2

98,00

196,00

C2P14

ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΡΑΓΑΣ

ANEROID SHYGMOMANOMETER, RAIL
MOUNTED

24

122,00

2.928,00

C2P15

ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

ANEROID SHYGMOMANOMETER, MOBILE

1

163,00

163,00

C2T00

ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ

STETHOSCOPE, DIAPHRAGM

28

61,00

1.708,00

C3A00

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ, ΡΑΜΜΑΤΩΝ / ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,
ΜIΚΡΟ

TROLLEY, DRESSING/INSTRUMENT,
SMALL

15

203,00

3.045,00

C3I01

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ, ΡΑΜΜΑΤΩΝ / ΦΑΡΜΑΚΩΝ

TROLLEY, MEDICATION/DRESSING

9

1.463,00

13.167,00

C3I02

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

TROLLEY, WARD SUPPLY

2

244,00

488,00

C3I04

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ /
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΝΗΣΗΣ

TROLLEY, EMERGENCY RESUSCITATION

8

1.789,00

14.312,00

C3I05

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

PATIENT RECORDS TROLLEY

7

976,00

6.832,00

C3I06

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

TROLLEY, ANAESTHESIA

7

1.626,00

11.382,00

C3I07

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΡΟ-ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

TROLLEY, PRE - ANAESTHESIA

2

1.220,00

2.440,00

C3I08

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΜΕΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

TROLLEY, ACUTE CARE

5

1.382,00

6.910,00

C3I09

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

TROLLEY, INTERMEDIATE CARE

8

1.463,00

11.704,00

C3I10

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

TROLLEY, OUTPATIENT

2

1.220,00

2.440,00

C3L01

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ΦΟΡΗΤΗ,
ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ, ΜΟΝΗΣ ΦΙΑΛΗΣ

SUCTION
APPAR.,ELECT.,PORTABLE,H.V.,S.J.

2

813,00

1.626,00

C3L04

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ,
ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ, ΔΙΠΛΗΣ ΦΙΑΛΗΣ

SUCTION
APPAR.,ELECTRIC,MOBILE,H.V.,D.J.

2

1.300,00

2.600,00

SUCTION
APPAR.,PIPELINE,MOBILE,H.V.,D.J.

22

813,00

17.886,00

SUCTION APP.,PIPELINE,WALL
MOUNTED,HV,SJ

24

285,00

6.840,00

SUCTION APP.,PIPELINE,WALL
MOUNTED,LV,SJ

6

300,00

1.800,00

C3N00
C3O01
C3O02

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ,
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ, ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ, ΔΙΠΛΗΣ
ΦΙΑΛΗΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ,
ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ, ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ, ΜΟΝΗΣ
ΦΙΑΛΗΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ,
ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ, ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ, ΜΟΝΗΣ
ΦΙΑΛΗΣ

C3P01

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ, ΕΠΙ
ΡΑΓΑΣ, ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ, ΜΟΝΗΣ ΦΙΑΛΗΣ

SUCTION APP.,PIPELINE,RAIL
MOUNTED,HV,SJ

34

300,00

10.200,00

C3R00

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΓΥΨΟΥ

TROLLEY, PLASTER

1

1.057,00

1.057,00

C3W00

ΛΕΚΑΝΟΣΤΑΤΗΣ, ΑΠΛΟΣ

STAND, BOWL, SINGLE

7

203,00

1.421,00

C3W01

ΛΕΚΑΝΟΣΤΑΤΗΣ, ΔΙΠΛΟΣ

STAND, BOWL, DOUBLE

7

244,00

1.708,00

C4A01

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΣΦΙΞΗΣ ΑΚΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
(TOURNIQUET)

TOURNIQUET, ELECTRIC

3

3.415,00

10.245,00

C4G00

ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ

PUMP, INFUSION, VOLUMETRIC

26

1.098,00

28.548,00

C4G10

ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ

STAND, PUMP, INFUSION

26

447,00

11.622,00

C4H00

ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΙΓΓΑΣ

PUMP, INFUSION, SURINGE

26

1.220,00

31.720,00

C4J01

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ, ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ

LAMP, EXAMINATION, ADJUSTABLE, WALL

2

610,00

1.220,00

C4J02

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ, ΕΠΙ ΡΑΓΑΣ

LAMP, EXAMINATION, ADJUSTABLE, RAIL

22

610,00

13.420,00
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C4J03

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ

LAMP, EXAMINATION, ADJUSTABLE,
MOBILE

4

700,00

2.800,00

C4J11

ΕΞEΤΑΣΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ, ΡΑΓΑΣ, LED

LAMP, EXAMINATION, ADJUSTABLE, RAIL,
LED-TYPE

4

732,00

2.928,00

C4K00

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ, 500 ML

PRESSURE INFUSER, BLOOD, 500 ML

2

122,00

244,00

C4K01

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ, 1000 ML

PRESSURE INFUSER, BLOOD, 1000 ML

2

146,00

292,00

C4N00

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ ΙΝΟΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

LIGHT SOURCE, FIBRE OPTIC

1

2.439,00

2.439,00

C4O00

ΙΝΟΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ

FIBER BRONCHOSCOPE

1

4.553,00

4.553,00

C4P21

ΒΙΝΤΕΟΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΑΝΩ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ (ΜΕΓΑΛΟΥ
ΚΑΝΑΛΙΟΥ)

UPPER G.I. VIDEOENDOSCOPE (LARGE
CHANNEL)

1

21.951,00

21.951,00

C4P30

ΒΙΝΤΕΟΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ

VIDEO COLONOSCOPE

1

21.951,00

21.951,00

C4U01

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

WASHING MACHINE, ENDOSCOPES

2

12.195,00

24.390,00

C5F00

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΒΟΥΡΤΣΩΝ

DISPENSER, NAIL BRUSH

7

122,00

854,00

C5K00

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΡΑΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

RAIL, EQUIPMENT MOUNTING, WALL
MOUNTED

28

40,00

1.120,00

C5N05

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΠΙ ΦΟΡΕΙΟΥ

TRANSFER BOARD, TROLLEY, PATIENT

13

406,00

5.278,00

C5U00

ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΙΟ

COLPOSCOPE

1

20.325,00

20.325,00

D3M04

ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ

WHEELCHAIR, FOLDING, ADULT

7

65,00

455,00

D3M05

ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ, ΠΑΙΔΙΚΗ

WHEELCHAIR, FOLDING, CHILD

3

65,00

195,00

D4W03

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΛΥΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΜΕ
ΚΟΝΣΟΛΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

SHOWER TROLLEY WITH CONTROL
PANEL

1

5.854,00

5.854,00

E0D00

ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΟΝΟ, ΜΕ
ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ

FLOWMETER,PIPELINE,SINGLE +
HUMIDIFIER

76

163,00

12.388,00

E0D02

ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ, ΒΡΕΦΙΚΟ,
ΜΟΝΟ, ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ

FLOWMETER,PIPELINE,BABY,SINGLE +
HUMIDIF.

9

285,00

2.565,00

E0G00

ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ, ΦΙΑΛΗΣ
ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ

FLOWMETER & REGULATOR,O2
CYLINDER+HUMID.

2

325,00

650,00

E0N00

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΙΣΠΝΟΩΝ

NEBULISER, INHALATION THERAPY

4

1.037,00

4.148,00

E2J00

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

KICKABOUT, BUCKET

7

163,00

1.141,00

E2L00

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

TABLE, OVER, INSTRUMENT

7

650,00

4.550,00

E2M00

ΣΚΑΛΑΚΙ ΧΕΙΡΙΟΥΡΓΟΥ

PLATFORM, SURGEON

7

106,00

742,00

E2N00

ΣΚΑΜΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ /
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ, ΜΕ ΠΛΑΤΗ

STOOL, SURGEON/ANAESTHETIST, WITH
BACK

14

569,00

7.966,00

E2P01

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΟΡΟΦΗΣ, ΒΑΣΙΚΗ,
ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ

LAMP, OPER., CEIL.MOUNTED,
BASIC+SATELLITE

3

14.634,00

43.902,00

E2P02

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΟΡΟΦΗΣ, ΜΕΣΑΙΑ

LAMP, OPERATING, CEILING MOUNTED,
MEDIUM

1

6.504,00

6.504,00

E2P03

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΟΡΟΦΗΣ, ΜΙΚΡΗ

LAMP, OPERATING, CEILING MOUNTED,
MINOR

1

5.447,00

5.447,00

E2R05

ΣΤΗΛΗ ΟΡΟΦΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

CEILING PENDANT, OPERATING ROOM

6

5.935,00

35.610,00

E2T01

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΞΗΡΟΣ

WARMER, BLOOD, DRY HEAT

5

2.032,00

10.160,00

E3B05

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΝΟΥ

SMOKE EVACUATOR

1

3.659,00

3.659,00

E3F00

ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑΣ

HYPOTHERMIA MACHINE

1

4.878,00

4.878,00

E3J01

ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ
ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ELECTROSURGICAL UNIT, HIGH
PERFORMANCE

4

7.317,00

29.268,00

E3J05

ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑ ΑΡΓΟΥ

ELECTROSURGICAL UNIT / ARGON
PLASMA COAGULATOR

1

14.228,00

14.228,00

E3J12

ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ
ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ELECTROSURGICAL UNIT,
RADIOFREQUENCY

1

20.325,00

20.325,00

E5C01

ΧΟΛΕΘΡΥΘΡΙΝΟΜΕΤΡΟ

BILIRUBIN ANALYZER

1

4.065,00

4.065,00

E5X03

ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ ΦΟΡΗΤΟ

SPIROMETER PORTABLE

1

2.000,00

2.000,00

E6A50

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΦΡΕΚΤΟΜΗΣ

INSTRUMENTS SETS, UROLOGYNEPHRECTOMY

1

3.252,00

3.252,00

E6A51

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

INSTRUMENTS SETS, UROLOGYNEPHROSTOMY

1

3.659,00

3.659,00

E6A52

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ

INSTRUMENTS SET, UROLOGY-BLADDER

1

3.659,00

3.659,00

E6A53

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣΗΣ

INSTRUMENTS SET, GYNAECOLOGY CESAREAN

2

3.252,00

6.504,00

E6A54

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΚΕΤΟΥ

INSTRUMENTS SET, GYNAECOLOGY DELIVERY

1

1.789,00

1.789,00

E6A55

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

INSTRUMENTS SET, ORTHOPAEDICS BIG FRACTURES

1

14.634,00

14.634,00

E6A56

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

INSTRUMENTS SET, ORTHOPAEDICS SMALL FRACTURES

1

9.756,00

9.756,00

E6A57

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ IΣXYOY

INSTRUMENTS SET, ORTHOPAEDICS HIP

1

6.504,00

6.504,00

E6A58

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣ

INSTRUMENTS SET, ORTHOPAEDICS WIRE

1

3.659,00

3.659,00

E6A59

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ - ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

INSTRUMENTS SET, GENERAL SURGERY,
MAJOR

1

2.926,00

2.926,00

E6A60

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ - ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

INSTRUMENTS SET, GENERAL SURGERY,
MINOR

1

1.788,00

1.788,00

E6A61

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΤΟΜΗΣ

INSTRUMENTS SET, GENERAL SURGERY,
VESSEL SECTION

1

976,00

976,00

E6A62

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ - ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ

INSTRUMENTS SET, GENERAL SURGERY,
APPENDECTOMY

1

1.464,00

1.464,00

E6A63

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ - ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΑ

INSTRUMENTS SET, GENERAL SURGERY,
GASTROINTESTINAL

1

3.252,00

3.252,00

E6A64

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ

INSTRUMENTS SET, GENERAL SURGERY,
CHOLOCYSTECTOMY

1

2.440,00

2.440,00

E6A65

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ - ΠΑΝΓΚΡΕΑΤΟΤΟΜΗΣ /
ΣΠΛΗΝΕΚΤΟΜΗΣ

INSTRUMENTS SET, G.S.,
PANCREATECTOMY / SPLINECTOMY

1

3.659,00

3.659,00

E6D10

ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗΣ

BALLISTIC LITHOTRIPTER

1

20.325,00

20.325,00

F0A01

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΠΛΗΡΕΣ

HAEMODIALYSIS MACHINE, COMPLETE

2

12.195,00

24.390,00

F4E00

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ

HEATER, RADIANT, OVERHEAD

4

2.439,00

9.756,00

F4F00

ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

PHOTOTHERAPY UNIT, NEONATAL

2

2.033,00

4.066,00

62

F4J00

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

RESUSCITATION APPAR., NEONATE,
COMPLETE

2

7.317,00

14.634,00

F4O00

ΑΝΤΛΙΑ ΕΜΒΡΥΟΥΛΚΟΣ

PUMP, VACUUM, FOETAL DELIVERY,
ELECTRIC

2

1.463,00

2.926,00

G0C00

ΣΚΑΜΠΩ EΞΕΤΑΣTIKO

STOOL, EXAMINATION

6

146,00

876,00

H1A00

ΠΟΔΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

APRON, LEAD

11

163,00

1.793,00

H1C01

ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΤΟΙΧΟΥ ΠΟΔΙΩΝ
ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

RACK, APRON, WALL MOUNTED

6

81,00

486,00

H1D00

ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΟΝΑΔΩΝ, ΤΥΠΟΥ
''Τ''

SHIELD, GONAD, "T" SHAPE

2

203,00

406,00

H1E00

ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΟΩΘΗΚΩΝ

SHIELD, OVARIES, ADJUSTABLE

2

98,00

196,00

H1F00

ΣΕΤ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

PADS, POSITIONING, FOAM, SET

1

102,00

102,00

H1S00

ΔΙΑΧΥΤΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΣΕΤ

GRID, STATIONERY, SET

1

2.846,00

2.846,00

H2J04

ΣΕΤ ΦΙΛΜ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

CASSETTE, X-RAY FILM, SET, COMPUTED
RADIOGRAPHY

1

2.846,00

2.846,00

H3A01

ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΔΙΠΛΟ, ΕΠΙΤΟΙΧΟ

ILLUMINATOR, X-RAY, WALL MOUNTED,
DOUBLE

15

1.626,00

24.390,00

H3A02

ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ, ΕΠΙΤΟΙΧΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΦΙΛΜ

ILLUMINATOR, X-RAY, WALL MOUNTED,
MULTIP

1

1.626,00

1.626,00

H3A03

ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ

ILLUMINATOR,WALL
RECESSED,OPERATING ROOM

6

244,00

1.464,00

H3A07

ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ

ILLUMINATOR, X-RAY, MAMMOGRAPHY

1

813,00

813,00

I0F10

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ, ΜΕ
ΤΑΙΝΙΕΣ, ΦΟΡΗΤΟΣ

ANALYSER, CARDIAC MARKER, WITH
STRIPS,PORTABLE

1

2.846,00

2.846,00

I1U02

ΖΥΓΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

BALANCE, ANALYTICAL, ELECTRONIC

3

813,00

2.439,00

I1W02

ΖΥΓΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ,
ΥΨΗΛΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

PRECISION BALANCE,HIGH
CAPAC.,ELECTRONIC

2

1.138,00

2.276,00

I2A00

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗ

CENTRIFUGE,GENER. PURPOSE,SMALL
CAPACITY

1

2.195,00

2.195,00

I2A01

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΗ

CENTRIFUGE,GENERAL PURPOSE,HIGH
CAPACITY

3

4.634,00

13.902,00

I2A03

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ

CENTRIFUGE, BENCH MOUNTED,
HAEMATOCRIT

2

1.870,00

3.740,00

I2A04

ΚΥΤΤΑΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ

CYTOCENTRIFUGE

1

4.875,00

4.875,00

I2C00

ΑΝΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ

TEST TUBE ROTATOR

1

813,00

813,00

I2E00

ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΕΣΤΙΑ

CUPBOARD, FUME

3

3.902,00

11.706,00

I2Q00

ΞΗΡΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ, ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

OVEN, HOT AIR

1

2.439,00

2.439,00

I2S00

ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

JAR, ANAEROBIC

4

244,00

976,00

I2T00

ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ

WATER BATH, LABORATORY

2

732,00

1.464,00

I2Z00

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

BLOCK, HEATED, TEST TUBES

1

203,00

203,00

I3G00

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΙΣΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ

PROCESSOR, TISSUE, MULTI-STATION

1

8.943,00

8.943,00

I4A00

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ
ΚΑΜΕΡΑ

MICROSCOPE, GENERAL PURPOSE, WITH
CAMERA

1

6.504,00

6.504,00

I4A01

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

MICROSCOPE, GENERAL PURPOSE

2

4.065,00

8.130,00

I4A02

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ

MICROSCOPE, CYTOLOGY

1

9.756,00

9.756,00

I4A06

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

MICROSCOPE, FLUORESCENCE

1

9.756,00

9.756,00

I4A08

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

MICROSCOPE, HISTOPATHOLOGY

1

8.130,00

8.130,00

I4A09

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΦΑΣΗΣ

MICROSCOPE, PHASE CONTRAST

1

4.472,00

4.472,00

I5A00

ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ

PIPETTE, AUTOMATIC, FIXED VOLUME
SET

4

150,00

600,00

I5B00

ΠΙΠΕΤΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ

PIPETTE, AUTOMATIC, VARIABLE
VOLUME, SET

4

244,00

976,00

I5D00

ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ - ΠΙΠΕΤΤΑ ΥΓΡΩΝ

DISPENSER, MEDIA

2

146,00

292,00

I5J00

ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ

PH-METER

1

976,00

976,00

I5O00

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ, ΘΕΡΜΗΣ
ΠΛΑΚΑΣ

STIRRER, MAGNETIC, HOTPLATE

2

407,00

814,00

I5R00

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

MIXER, ROLLER, CELL SUSPENSION

1

488,00

488,00

I5T00

ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ VORTEX

MIXER, VORTEX

1

285,00

285,00

I6B00

ΣΚΑΜΠΩ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

STOOL, LABORATORY

17

81,00

1.377,00

I6G03

ΛΥΧΝΟΣ BUNSEN, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

BUNSEN BURNER , ELECTRIC

2

325,00

650,00

I6X00

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

CABINET, SPECIMEN BLOCK FILING

4

406,00

1.624,00

I6Y00

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

CABINET, MICROSCOPE SLIDE FILING

4

406,00

1.624,00

ΣΥΝΟΛΟ=
1.009.884,47
(μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

2.

Γενικές απαιτήσεις:

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει :
α.
β.
γ.

δ.

Συνοπτικό κατάλογο του εξοπλισμού, όπου θα σημειώνονται τα παρακάτω στοιχεία: κωδικός
και τίτλος είδους, ποσότητα, κατασκευαστής και μοντέλο, αντιπρόσωπος και έδρα
αντιπροσώπου και το αρχικό έτος κυκλοφορίας του προσφερομένου τύπου μηχανήματος.
Τεχνικά φυλλάδια του προτεινομένου εξοπλισμού (prospectus, data sheet).
Τεχνική περιγραφή σε συνδυασμό με το Φύλλο Συμμόρφωσης που θα περιλαμβάνει την
αναλυτική σύνθεση των προσφερόμενων μηχανημάτων σε αντιστοιχία με τις προδιαγραφές
της Διακήρυξης. Στο φύλλο αυτό θα συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία πιστοποίησης (αριθμός
CE, πιστοποιών Οργανισμός, και παρομοίως τα στοιχεία για το ISO του κατασκευαστή.
Σημειώνουμε ότι δεν ζητούνται τα ίδια τα πιστοποιητικά, τα οποία όμως θα είναι στην
διάθεση της ΕΔΔ εάν ζητηθούν) .
Συνοπτική σύνθεση ανά είδος με αναφορά στους συγκεκριμένους κωδικούς / τίτλους των
κατασκευαστικών οίκων.

ε.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ως προς την συμμόρφωση ή την απόκλιση ή την
απόκλιση των προσφερομένων ειδών με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές
δημοπράτησης καθώς και ότι τα προσφερόμενα είδη είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με
εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι
πιστοποιημένα σύμφωνα με αυτά, ότι έχουν πιστοποιηθεί από φορέα πιστοποίησης
προϊόντων διαπιστευμένο, προς τούτο, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.)
ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση
(European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης
Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής..
στ. Στοιχεία από τα οποία να προκύπτει πως οι αντιπρόσωποι των προτεινομένων ειδών εξοπλισμού
διαθέτουν πιστοποιημένο τεχνικό τμήμα, για την υποστήριξη και συντήρηση των ειδών αυτών
(ISO 9001/2008, Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ. Οικ.1348/2004).
ζ.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι επιθεώρησε
τους χώρους, ήλεγξε τις εγκαταστάσεις και την επάρκειά τους, έλαβε γνώση της
υφιστάμενης κατάστασης και συνυπολόγισε το αντίστοιχο τίμημα για τις απαιτούμενες
εργασίες, μετατροπές, προσθήκες και λοιπά συναφή, που απαιτούνται για την άρτια, ασφαλή
και απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανημάτων, στην προσφορά του. Δηλώνει επίσης ρητώς
ότι τυχόν αποξηλώσεις, προσθήκες, τροποποιήσεις ή επεμβάσεις, απαραίτητες για την
εγκατάσταση των ειδών, ώστε αυτά να είναι έτοιμα για κανονική λειτουργία και χρήση,
περιλαμβάνονται στις συμβατικές υποχρεώσεις του και έχουν συνυπολογιστεί στην
προσφορά του.

3.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Κωδικός

Περιγραφή αντικειμένου

A6D06

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
Χρήση για δοκιμή της αποδιδόμενης ενέργειας του απινιδωτή. Μέτρηση φορτίων
μεγαλύτερων των 100 Joule.
Με προγραμματιζόμενα πρωτόκολλα και όρια δοκιμών. Φορητή μονάδα. Κατάλληλο για
διφασικούς απινιδωτές.

A6D08

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ
Φορητός καρδιογράφος/προσομοιωτής αρρυθμίας με μπαταρία. Καρδιακός παλμός από
30 έως 180 κτύπους ανά λεπτό, ακρίβεια ±2%. Με επιλεγόμενο εύρος απόδοσης και
δείκτης συμπλέγματος QRS

Α6D12

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ
Αναλυτής αντλίας έγχυσης για μέτρηση της απόδοσης των ογκομετρικών αντλιών
έγχυσης. Πλήρεις αναφορές ογκομετρικής απόδοσης, ρυθμού παροχής και ακρίβειας
συστήματος.

A6D13

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ
Για επαλήθευση των λειτουργικών παραμέτρων των ηλεκτροχειρουργικών διαθερμιών.
Μέτρηση

της

πραγματικής

τιμής

της

εφαρμοζόμενης

ηλεκτρικοχειρουργικής

κυματομορφής, του ηλεκτρικού ρεύματος, της διαρροής ραδιοσυχνοτήτων και της τάσης
από κορυφή σε κορυφή.
Α6D14
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ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Φορητή μονάδα για την επαλήθευση της ασφάλειας των ηλεκτρικών συσκευών στο
νοσοκομείο. Εύρος μέτρησης διαρροής ρεύματος από 0-1 mA. Εύρος αντίστασης
εδάφους 0-200 Megaohm. Με προστασία εισόδου για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε
περίπτωση υψηλής τάσης. Ψηφιακή απεικόνιση.
Β3Α01

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ (AUTOCLAVE) ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (FLASH)
Πλήρως αυτοματοποιημένος, ηλεκτρικός επιτραπέζιος κλίβανος αποστείρωσης, με
εσωτερική ατμογεννήτρια. Τουλάχιστον 5 προγράμματα αποστείρωσης στους 134º και
121ºC. Προγράμματα για περιτυλιγμένα και μη αντικείμενα. Ταχεία (flash) αποστείρωση
διάρκειας 10 λεπτών στους 134º C. Κύκλοι λειτουργίας και διάγνωσης ελεγχόμενοι με
μικροεπεξεργαστή. Ψηφιακή απεικόνιση παραμέτρων ρύθμισης. Φάση κενού πριν και
μετά τη φάση αποστείρωσης. Προστασία ατμογεννήτριας σε περίπτωση απουσίας νερού.
Φίλτρο βακτηρίων. Ενσωματωμένος εκτυπωτής για την καταγραφή των παραμέτρων
αποστείρωσης. Θάλαμος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, χωρητικότητας περίπου 18
λίτρων. Με 4 δίσκους οργάνων. Δεν απαιτείται κεντρική παροχή νερού και αποχέτευση.

Β8Β00

ΨΥΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΑΓΚΟΥ
Χωρητικότητα περίπου 150 λίτρων. Εύρος θερμοκρασίας από +2º έως +8º C. Με θύρα
διπλού υαλοπίνακα. Αθόρυβος συμπιεστής χωρίς CFC (χλωροφθοράνθρακες). Κουμπί
ανοίγματος – κλεισίματος. Ψύξη με εξαναγκασμένη ροή αέρα. Ψηφιακή απεικόνιση.
Οπτικο-ακουστικές ειδοποιήσεις. Με ράφια και βάσεις διατήρησης ψύξης. Επιτοίχια
τοποθέτηση στη μονάδα θαλάμου.
Μέγιστες διαστάσεις: 60 cm πλάτος Χ 85 cm ύψος

Β8Ε00

ΨΥΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟ
Χωρητικότητα περίπου 200 λίτρων. Εσωτερικές επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα.
Τέσσερα προσαρμοζόμενα ράφια. Εύρος θερμοκρασίας περίπου από 1º έως 4º C. Με
αυτόματη απόψυξη και εσωτερικό φωτισμό. Ψηφιακή απεικόνιση θερμοκρασίας.

Β8Ε02

ΨΥΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟ
Χωρητικότητα περίπου 280 λίτρων. Εύρος θερμοκρασίας περίπου από +4º έως +8º C.
Αθόρυβος συμπιεστής, χωρίς χλωροφθοροάνθρακες. Ψηφιακή Απεικόνιση. Οπτικοακουστικές ειδοποιήσεις. Εξοπλισμένο με ράφια. Καταγραφέας 7 ημερών. Ειδική μόνωση.

B8L00

ΚΑΘΕΤΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ
Χωρητικότητα περίπου 500 λίτρων. Εύρος θερμοκρασίας περίπου από -20º έως -40º C.
Αθόρυβος συμπιεστής, χωρίς χλωροφθοροάνθρακες. Άνοιγμα και κλείσιμο με χρήση
κλειδιού.

Εξαναγκασμένη

ψύξη

αέρα.

Ψηφιακή

απεικόνιση.

Οπτικο-ακουστικές

ειδοποιήσεις. Εφεδρική τροφοδοσία σε περίπτωση ηλεκτρικής βλάβης. Καταγραφέας 7
ημερών. Διακόπτης ισχύος με χρήση κλειδιού. Εξοπλισμένο με συρτάρια, ράφια και
σχάρες διατήρησης ψύξης.

Β8L10

ΚΑΘΕΤΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ
Χωρητικότητα περίπου 550 λίτρων. Εύρος θερμοκρασίας περίπου από -70º έως -90º C.
Δύο

αθόρυβοι

συμπιεστές

διαδοχικής

σύνδεσης,

χωρίς

χλωροφθοροάνθρακες.

Οπτικοακουστικές ειδοποιήσεις και ειδική μόνωση, πάχους τουλάχιστον 120mm.
Εξοπλισμένο με 4 – 5 ξεχωριστά, κλειστά εξαρτήματα. Εφεδρική τροφοδοσία σε
περίπτωση ηλεκτρικής βλάβης. Καταγραφέας 7 ημερών. Διακόπτης ισχύος με χρήση
κλειδιού. Πόρτα με θερμαντικό στοιχείο για την αποφυγή δημιουργίας πάγου.
Δυνατότητα σύνδεσης μέσω απομακρυσμένου συστήματος συναγερμού σε κεντρικό
σύστημα ελέγχου.
C0H00

ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Μονάδα στρώματος αποτελούμενη από στρώμα αέρος με σειρές από εγκάρσια
μεμονωμένα κελιά, που φουσκώνουν και ξεφουσκώνουν εναλλάξ, συνδεόμενα σε μία
αντλία αέρος με μονάδα ελέγχου. Για υποστήριξη ασθενών σε χαμηλές πιέσεις.
Αποτελεσματικό για την πρόληψη και αντιμετώπιση ελκών κατάκλισης έως βαθμού τρία
(3). Πίεση που προσαρμόζεται στο βάρος και τη θέση του ασθενή. Ύψος, σε κατάσταση
πλήρους φουσκώματος, τουλάχιστον 10 cm. Τμηματική κατασκευή κελιών, που επιτρέπει
την

ξεχωριστή

αντικατάσταση

οποιουδήποτε

κελιού.

Σφράγιση στρώματος

για

τουλάχιστον μία ώρα, παρέχοντας υποστήριξη στους ασθενείς ακόμη και σε περιπτώσεις
διακοπής ρεύματος ή μεταφοράς. Δυνατότητα γρήγορου ξεφουσκώματος, το οποίο
ενεργοποιείται εύκολα για την παροχή καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΑ).
Δυνατές και προσαρμοζόμενες λουρίδες, για τη σταθερότητα του στρώματος. Οι
διαστάσεις του στρώματος πρέπει να είναι συμβατές με τις διαστάσεις των κλινών.
Κατάλληλο για βάρος ασθενούς έως 150 κιλά περίπου. Πλήρες με βακτηριοστατικό και
αδιάβροχο κάλυμμα που πλένεται και απολυμαίνεται, με επιβραδυντικό φλόγας και
διαπερατότητα ατμών.
Αντλία με ελάχιστη παραγωγή θορύβου και επιπέδων δόνησης, να συνοδεύεται από
γάντζους που εφαρμόζονται στις κλίνες. Εύκολα προσβάσιμο φίλτρο για σωματίδια.
Σύστημα αυτοδιάγνωσης, Οπτικοακουστικές ειδοποιήσεις σε περίπτωση διακοπής
ρεύματος ή χαμηλής πίεσης και βλάβης κύκλου, με εφεδρική μπαταρία.
C0H01

ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Μονάδα στρώματος αποτελούμενη από στρώμα αέρος με σειρές από εγκάρσια
μεμονωμένα κελιά, που φουσκώνουν και ξεφουσκώνουν εναλλάξ, συνδεόμενα σε μία
αντλία αέρος με μονάδα ελέγχου. Για υποστήριξη ασθενών σε χαμηλές πιέσεις.
Αποτελεσματικό για την πρόληψη και αντιμετώπιση ελκών κατάκλισης έως βαθμού τρία
(3). Πίεση που προσαρμόζεται στο βάρος και τη θέση του ασθενή. Ύψος, σε κατάσταση
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πλήρους φουσκώματος, τουλάχιστον 15 cm. Τμηματική κατασκευή κελιών, που επιτρέπει
την

ξεχωριστή

αντικατάσταση

οποιουδήποτε

κελιού.

Σφράγιση στρώματος

για

τουλάχιστον μία ώρα, παρέχοντας υποστήριξη στους ασθενείς ακόμη και σε περιπτώσεις
διακοπής ρεύματος ή μεταφοράς. Δυνατότητα γρήγορου ξεφουσκώματος, το οποίο
ενεργοποιείται εύκολα για την παροχή καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΑ).
Δυνατές και προσαρμοζόμενες λουρίδες, για τη σταθερότητα του στρώματος. Οι
διαστάσεις του στρώματος πρέπει να είναι συμβατές με τις διαστάσεις των κλινών.
Κατάλληλο για βάρος ασθενούς έως 200 κιλά περίπου. Πλήρες με βακτηριοστατικό και
αδιάβροχο κάλυμμα που πλένεται και απολυμαίνεται, με επιβραδυντικό φλόγας και
διαπερατότητα ατμών.
Αισθητήρες για αυτόματη προσαρμογή της πίεσης, σύμφωνα με το βάρος και τη θέση
του ασθενή. Σύστημα παροχής αέρα από το στρώμα προς τον ασθενή προκειμένου να
μεταφέρεται ο ατμός.
Αντλία με ελάχιστη παραγωγή θορύβου και επιπέδων δόνησης, συνοδεύεται από
γάντζους που εφαρμόζονται στις κλίνες. Εύκολα προσβάσιμο φίλτρο για σωματίδια.
Σύστημα αυτοδιάγνωσης, Οπτικοακουστικές ειδοποιήσεις σε περίπτωση διακοπής
ρεύματος ή χαμηλής πίεσης και βλάβης κύκλου, με εφεδρική μπαταρία.
C0H02

ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Στρώμα υψηλής αντοχής με ξεχωριστά εγκάρσια κελιά αέρος. Προσαρμοζόμενες λωρίδες
σταθεροποίησης του στρώματος. Ηλεκτρική αντλία αέρος, με λαβή μεταφοράς, γάντζους
και έλεγχο πίεσης. Εναλλάξ κίνηση αέρα λόγω πίεσης. Να ταιριάζει με τις διαστάσεις της
κλίνης.

C0W00

ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Κατασκευή ανοξείδωτου χάλυβα. Διαστάσεις περίπου 110 (ύψος) x 350 (πλάτος) x 280
(βάθος) mm. Να είναι συμβατή με τα είδη «Συσκευή Πλύσης/ Απολύμανσης, Σκωραμίδες
και Ουροδοχεία», όπως αναφέρεται στην Η/Μ μελέτη.

C0W02

ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ
Κατασκευή ανοξείδωτου χάλυβα. Διαστάσεις περίπου 100 (ύψος) x 250 (πλάτος) x 280
(βάθος) mm. Να είναι συμβατή με τα είδη «Συσκευή Πλύσης/ Απολύμανσης, Σκωραμίδες
και Ουροδοχεία», όπως αναφέρεται στην Η/Μ μελέτη.

C0Y00

ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
Κατασκευή ανοξείδωτου χάλυβα, χωρητικότητας περίπου 900ml.

C1L01

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
Πολυθρόνα τριών τμημάτων, πλήρως ηλεκτρική, χειριζόμενη είτε από τον ασθενή ή το
προσωπικό μέσω ενός χειριστηρίου. Προσαρμοζόμενο ύψος. Δυνατότητα αλλαγής θέσης

από όρθια καθιστή σε οριζόντια θέση κλίνης, καθώς και στη θέση trenbelenburg.
Προσαρμοζόμενο μαξιλάρι για υποστήριξη του αυχένα. Βραχίονες προσαρμοζόμενου
ύψους με κάλυμμα, με δυνατότητα θέσης κλίσης ή περιστροφής εκτός τροχιάς.
Ηλεκτρικό προσαρμοζόμενο στήριγμα ποδιών με πολλαπλές δυνατότητες ρύθμισης για
οποιουδήποτε ύψους ασθενείς.
Αποσπώμενη επένδυση με δυνατότητα πλύσης και απολύμανσης. Ενσωματωμένη βάση
ρολό χαρτιού και λάμπα αλογόνου.
Οριζόντιο μήκος τουλάχιστον 190 cm. Λειτουργία με εφεδρική μπαταρία σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος. Να στηρίζεται σε 4 περιστρεφόμενους τροχίσκους με κεντρικό
σύστημα πέδησης. Να συνοδεύεται από ενσωματωμένο ηλεκτρονικό ζυγό.
Πρέπει να περιλαμβάνει φορητό TV/DVD με οθόνη TFT τουλάχιστον 10’’. Ενσωματωμένη
κεραία λήψης. Λειτουργία από το δίκτυο τροφοδότησης και μέσω επαναφορτιζόμενης
μπαταρίας.
Τηλεχειριστήριο. Ελληνικοί υπότιτλοι και υποστήριξη μενού.
Αναπαραγωγή DVD, CD, JPEG, MPEG4, DIVX, WMA και άλλων αρχείων.
Πρέπει να περιλαμβάνεται ζεύγος ακουστικών.
C1N00

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ
Πολυθρόνα με επένδυση από ανθεκτικό υλικό βινυλίου με δυνατότητα πλύσης.
Ηλεκτρική προσαρμογή ύψους (περίπου 50-85 cm.), λήψη θέσης trenbelenburg
τουλάχιστον 15º και προσαρμογή τμήματος πλάτης. Πρέπει να περιλαμβάνει δύο
υποστηρικτικούς

βραχίονες

και

στις

δύο

πλευρές

της

πολυθρόνας,

πλήρως

προσαρμοζόμενους προς όλες τις κατευθύνσεις μέσω μίας σφαιρικής άρθρωσης.
Ενσωματωμένη βάση ρολό χαρτιού. Οριζόντιο μήκος τουλάχιστον 180 cm.
C1Q01

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΓΥΨΟΠΡΙΟΝΟ
Παλινδρομικό πριόνι χειρός με αντλίες κενού για την κοπή των εκμαγείων γύψου και τη
συλλογή της σκόνης που προκλήθηκε από την κοπή
ΠΡΙΟΝΙ
Χαμηλός θόρυβος
Διπλή μόνωση με καλώδιο
Με περίβλημα κενού
ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΑΓΕΙΑ
Αντλία κενού με διακόπτη και ρύθμιση χαμηλής, μεσαίας και υψηλής λειτουργίας
Χωρητικότητα τουλάχιστον 6 λίτρων
Να συνοδεύεται από κινητή βάση και επιτοίχια βάση
Πλήρες με 3 τύπους λεπίδων και ένα σετ από σακούλες

C1R00
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ ΒΡΕΦΩΝ

Ηλεκτρονικός ζυγός με ψηφιακή απεικόνιση. Δυνατότητα έως 10 κιλά με ακρίβεια
περίπου 10 γραμμαρίων. Κομβία πίεσης on/off, ένδειξη μηδέν και δυνατότητα στήριξης.
Αποσπώμενο πλαστικό δοχείο. Δυνατότητα μέτρησης ύψους. Διαστάσεις περίπου 300 x
600 x 350 mm.
C1U01

ΖΥΓΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ
Ηλεκτρονικός ζυγός δαπέδου. Χωρητικότητα περίπου 180 κιλά σε βήμα των 100g.
Μέγεθος βάσης περίπου 37 x 28 cm. Με αντιολισθητικό κάλυμμα. Μέτρηση ύψους από
80 cm έως 2,0 μέτρα, κατά προσέγγιση.

C2C00

ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Για όλες τις ομάδες ηλικιών άνω των 10 ετών. Χειροκίνητος ασκός ανάνηψης,
χωρητικότητας περίπου 1,5 λίτρων, κατασκευασμένος από βινύλιο. Πλευρικό στόμιο
εισόδου οξυγόνου με βαλβίδα μη-επαναπνοής. Με διάφορες προσωπίδες που μπορούν να
τοποθετηθούν στον κλίβανο αποστείρωσης.

C2C01

ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ
Για παιδιά ηλικίας από 18 μηνών έως 10 ετών. Χειροκίνητος ασκός ανάνηψης,
χωρητικότητας περίπου 0,5 λίτρων, κατασκευασμένος από βινύλιο. Πλευρικό στόμιο
εισόδου οξυγόνου με βαλβίδα μη-επαναπνοής. Βαλβίδα ασφαλείας για πιέσεις
μεγαλύτερες των 35 cm H2O. Με διάφορες προσωπίδες που μπορούν να τοποθετηθούν
στον κλίβανο αποστείρωσης.

C2C02

ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
Για νεογέννητα και βρέφη έως 2 ετών. Χειροκίνητος ασκός ανάνηψης, χωρητικότητας
περίπου 0,25 λίτρων, κατασκευασμένος από βινύλιο. Πλευρικό στόμιο εισόδου οξυγόνου
με βαλβίδα μη-επαναπνοής. Βαλβίδα ασφαλείας για πιέσεις μεγαλύτερες των 35 cm.
H2O. Με διάφορες προσωπίδες που μπορούν να τοποθετηθούν στον κλίβανο
αποστείρωσης.

C2D00

ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΣΕΤ
Λαρυγγοσκόπιο με φωτισμό οπτικής ίνας, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
Αποτελούμενο από σπαστές (Macintosh) λάμες που μπορούν να τοποθετηθούν στον
κλίβανο αποστείρωσης, διαστάσεων περίπου 130 x 18 mm
Αποστειρώσιμη λαβή φανού με λυχνία ξένον στα 3,5V
Πλήρες με δύο εφεδρικές λυχνίες και μία μονάδα επαναφόρτισης

C2D02

ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΒΡΕΦΩΝ, ΣΕΤ
Λαρυγγοσκόπιο βρεφών αποτελούμενο από:
Λαρυγγοσκόπιο με φωτισμό οπτικής ίνας, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
Λάμες: Miller 00,1 Paed Mac 0.1 που τοποθετούνται στον κλίβανο αποστείρωσης
Αποστειρώσιμη λαβή φανού

Δύο εφεδρικές λυχνίες στα 2.5V
Mονάδα επαναφόρτισης
C2D03

ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΣΕΤ
Σετ λαρυγγοσκοπίου για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις, αποτελούμενο από:
Λαρυγγοσκόπιο με φωτισμό οπτικής ίνας, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία
1. Λάμες: Mac 2, 3, 4, Paed, λάμες που μπορούν να τοποθετηθούν στον κλίβανο
αποστείρωσης
2. Εύκαμπτες λάμες: Mac 2, 3, 4
Αποστειρώσιμη λαβή φανού με λυχνία ξένου στα 3,5V
Δύο εφεδρικές λυχνίες 3,5V
Μονάδα επαναφόρτισης

C2L00

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ
Σετ αποτελούμενο από έναν φακό αλογόνου χειρός, ένα γωνιώδη λαρυγγικό καθρέφτη,
ένα οφθαλμοσκόπιο, ένα ωτοσκόπιο και ένα γλωσσοπίεστρο.
Η λαβή να είναι κατασκευασμένη από ελαφρύ μέταλλο με ανθεκτικό αντιολισθητικό
τελείωμα και διακόπτη on/off. Το ωτοσκόπιο να διαθέτει φακό εστίασης. Να διατίθεται με
διάφορα κάτοπτρα, τουλάχιστον από 2 έως 5 mm. Το οφθαλμοσκόπιο να διαθέτει
δυνατότητα διόρθωσης διαθλαστικών σφαλμάτων μεταξύ +20D έως και -20D με χρήση
δακτύλου. Δίσκος ελέγχου ανοίγματος με έκκεντρο ανιχνευτή σταθεροποίησης, ωχρική
δέσμη και ευρυγώνια δέσμη. Να διατίθεται μέσα σε ειδική θήκη.

C2P10

ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ/ ΡΥΘΜΟΥ/ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ
Αναίμακτη μέτρηση πίεσης, καρδιακού ρυθμού και μέσης αρτηριακής πίεσης
Να περιλαμβάνει οξύμετρο παλμών, θερμόμετρο και εσωτερικό εκτυπωτή.
Απλός προγραμματισμός, μεγάλη ψηφιακή οθόνη και απεικόνιση της πληθυσμογραφικής
κυματομορφής
Να χρησιμοποιεί τη ταλαντωσιμετρική μέθοδο για το προσδιορισμό της συστολικής και
διαστολικής πίεσης, της μέσης αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού με
τεχνολογία διπλού σωλήνα.
Εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή για χρήση σε υπερτασικούς και υποτασικούς
ασθενείς. Να διαθέτει ειδικό τεχνητό λογισμικό απόρριψης κίνησης προκειμένου να
«απορρίπτει» τις κινήσεις των ασθενών.
Να περιλαμβάνει κατάσταση αυτόματης μέτρησης της πίεσης, κατάσταση άμεσης
μέτρησης της πίεσης, προγραμματιζόμενες ειδοποιήσεις και ενσωματωμένη μνήμη.
Διασύνδεση υπολογιστή RS-232 για τη φόρτωση των δεδομένων του ασθενή στο δίκτυο
ή τον υπολογιστή.

70

Είσοδος συνεχούς ρεύματος 12V, να λειτουργεί με μπαταρία
Να διατίθεται με τη δική του κινητή βάση.
C2P11

ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΦΟΡΗΤΟ
Ανεροειδές σφυγμομανόμετρο, με λειτουργία λυχνίας. Βαθμονομημένο από 0-300 mm
Hg. Πλήρες με περιχειρίδα ενηλίκων με ταινία κόλλησης τύπου Velcro και κουτί
μεταφοράς.

C2P12

ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΠΑΙΔΩΝ, ΦΟΡΗΤΟ
Ανεροειδές σφυγμομανόμετρο, με λειτουργία λυχνίας. Βαθμονομημένο από 0-300 mm
Hg. Πλήρες με περιχειρίδα ενηλίκων με ταινία κόλλησης τύπου Velcro και κουτί
μεταφοράς..

C2P14

ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΡΑΓΑΣ
Ανεροειδές σφυγμομανόμετρο, με λειτουργία λυχνίας. Βαθμονομημένο από 0-300 mm
Hg. Πλήρες με περιχειρίδα ενηλίκων με ταινία κόλλησης τύπου Velcro και κουτί
μεταφοράς.

C2P15

ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ, KINHTO
Ανεροειδές σφυγμομανόμετρο, με λειτουργία λυχνίας. Βαθμονομημένο από 0-300 mm
Hg. Πλήρες με περιχειρίδα ενηλίκων με ταινία κόλλησης τύπου Velcro και περιέκτη για τις
ταινίες. Σε τηλεσκοπική βάση με αντιστατικούς περιστροφικούς τροχίσκους.

C2T00

ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ, ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ
Κατάλληλο για ενηλίκους και παιδιά. Διάφραγμα ενισχυμένο με ίνες υάλου, διπλά και
μαλακά προσαρμοζόμενα ακουστικά. Πλήρες με εφεδρικό διάφραγμα και εφεδρικά
ακουστικά.

C3A00

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΡΑΜΜΑΤΩΝ / ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΙΚΡΟ
Σωληνοειδές πλαίσιο ανοξείδωτου χάλυβα με δύο σταθερά ανοξείδωτα ράφια και
στρεφόμενους τροχίσκους. Διαστάσεις περίπου 850 (ύψος) Χ 500 (πλάτος) Χ 500
(βάθος) mm.

C3I01

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ / ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Τροχήλατο Επιδέσμων / Φαρμάκων, Πλήρες με συρτάρια. Κατασκευή από ισχυρά
πολυμερή, εύκολο στη χρήση και την απολύμανση.
Δύο συρτάρια βάθους περίπου 10 cm με εσωτερικά χωρίσματα. Τρία συρτάρια βάθους
περίπου 15 cm με εσωτερικά χωρίσματα.
Η άνω επιφάνεια να διαθέτει αντιχαρακτική επίστρωση, με εξωτερική στεφάνη στις τρεις
πλευρές. Ύψος στεφάνης περίπου 1 cm. Λαβή ώθησης. Τροχίσκοι 125 mm. με δύο
φρένα και προφυλακτήρες πρόσκρουσης.
Διαστάσεις (κατά προσέγγιση): 900 (πλάτος) Χ 600 (βάθος) Χ 950 (ύψος) mm

Να περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξαρτήματα:

C3I02

-

Δοχείο για σύριγγες / σωληνίσκους με 10 μέρη (τήρηση FIFO)

-

Πλευρικός συρόμενος δίσκος σημειώσεων

-

Στήριγμα για πλαστικό κυτίο απορριμμάτων

-

Καλάθι αχρήστων με πλαστική σακούλα 15lt

-

Εξάρτημα διάνοιξης για αμπούλες

-

2-3 βοηθητικοί δίσκοι

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Χειράμαξο από ανοξείδωτο χάλυβα. Συνολικές διαστάσεις (κατά προσέγγιση): 700
(πλάτος) Χ 550 (βάθος) Χ 850 (ύψος) mm. 2 ράφια με εξωτερική στεφάνη στις 4
πλευρές. Η επιφάνεια του κάτω ραφιού να είναι επίπεδη. Προστασία κατά της
πρόσκρουσης. Αντιστατικοί τροχίσκοι 125mm με δύο φρένα. Λαβή ολίσθησης.

C3I04

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ / ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
Συνολικές διαστάσεις (κατά προσέγγιση): 900 (πλάτος) Χ 600 (βάθος) Χ 950 (ύψος) mm.
Να συνοδεύεται από ασφαλιζόμενα συρτάρια. Κατασκευή ισχυρού πολυμερούς. 4
συρτάρια περίπου 15 cm. με εσωτερικά χωρίσματα. Η άνω επιφάνεια να φέρει
αντιχαρακτική επίστρωση με εξωτερική στεφάνη στις 3 πλευρές. Ύψος στεφάνης
περίπου 1 cm. Λαβές ώθησης. Τροχίσκοι 125 mm., με 2 φρένα και προφυλακτήρες.
Να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα:

C3I05

-

Περιστρεφόμενος δίσκος απινίδωσης

-

Βάση δοχείου οξυγόνου

-

Στήριγμα για πλαστικό δοχείο απορριμμάτων

-

Στατώ ορού με προσαρμοζόμενο ύψος

-

Πίνακας ανάνηψης

-

Αποσπώμενος δίσκος σημειώσεων

-

Συλλέκτης απορριμμάτων με πλαστική σακούλα περίπου 15 λίτρων

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Κατασκευή ισχυρού πολυμερούς με δυνατότητα μεταφοράς περίπου 15 φακέλων
ασθενών μεγέθους Α4 και 15 φακέλους απεικονιστικών εξετάσεων (35 Χ 43 cm).
Πλευρικός συρόμενος δίσκος σημειώσεων. Τροχίσκοι 125 mm. με 2 φρένα και
προφυλακτήρες πρόσκρουσης. Η άνω επιφάνεια να φέρει αντιχαρακτική επίστρωση και
εξωτερική στεφάνη στις 3 πλευρές. Ύψος στεφάνης περίπου 1 cm. Λαβές ώθησης.

C3I06

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
Συνολικές διαστάσεις (κατά προσέγγιση): 900 (πλάτος) Χ 600 (βάθος) Χ 950 (ύψος) mm.
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Κατασκευή ισχυρού πολυμερούς. Τρία συρτάρια βάθους περίπου 10cm με εσωτερικά
χωρίσματα. Ένα συρτάρι βάθους 30 cm με ειδικό δίσκο για τη συγκράτηση ενδοφλέβιων
φιαλών. Τροχίσκοι 125 mm με 2 φρένα και προφυλακτήρες πρόσκρουσης. Η άνω
επιφάνεια να φέρει αντιχαρακτική επίστρωση με εξωτερική στεφάνη στις 3 πλευρές.
Ύψος στεφάνης περίπου 1 cm. Λαβές ώθησης.
Να περιλαμβάνει τα κάτωθι εξαρτήματα:

C3I07

-

Μικρό φως ανάγνωσης

-

Δοχείο για σύριγγες και σωληνίσκους με 10 πλαστικά δοχεία

-

Στήριγμα για πλαστικό κάδο απορριμμάτων

-

2-3 βοηθητικούς δίσκους με οδοντωτή ανύψωση

-

Πλευρικός συρόμενος δίσκος σημειώσεων

-

Δοχείο καθετήρα

-

Συλλέκτης απορριμμάτων με πλαστική σακούλα περίπου 15 λίτρων

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΡΟ-ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
Συνολικές διαστάσεις (κατά προσέγγιση): 900 (πλάτος) Χ 600 (βάθος) Χ 950 (ύψος) mm.
Κατασκευή ισχυρού πολυμερούς. Τρία συρτάρια βάθους περίπου 10cm με εσωτερικά
χωρίσματα. Δύο συρτάρια βάθους 15 cm. Τροχίσκοι 125 mm με 2 φρένα και
προφυλακτήρες πρόσκρουσης. Η άνω επιφάνεια να φέρει αντιχαρακτική επίστρωση με
εξωτερική στεφάνη στις 3 πλευρές. Ύψος στεφάνης περίπου 1 cm. Λαβές ώθησης.
Να περιλαμβάνει τα κάτωθι εξαρτήματα:

C3I08

-

Δοχείο για σύριγγες και σωληνίσκους με 10 πλαστικά δοχεία

-

Στήριγμα για πλαστικό κάδο απορριμμάτων

-

Πλευρικός συρόμενος δίσκος σημειώσεων

-

Συλλέκτης απορριμμάτων με πλαστική σακούλα περίπου 15 λίτρων

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΜΕΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Εξοπλισμός

και

τροχήλατο,

συνοδεύονται

από

συρτάρια.

Κατασκευή

ισχυρού

πολυμερούς. Εύκολο στο πλύσιμο και την απολύμανση. Δύο συρτάρια βάθους περίπου
10 cm με εσωτερικά χωρίσματα. Τρία συρτάρια βάθους περίπου 15 cm με εσωτερικά
χωρίσματα. Η άνω επιφάνεια να φέρει αντιχαρακτική επίστρωση, εξωτερική στεφάνη
στις 3 πλευρές. Ύψος στεφάνης περίπου 1 cm. Λαβές ώθησης. Τροχίσκοι 125 mm. με 2
φρένα και προφυλακτήρες πρόσκρουσης. Συνολικές διαστάσεις (κατά προσέγγιση): 900
(πλάτος) Χ 600 (βάθος) Χ 950 (ύψος) mm.
Να περιλαμβάνει τα κάτωθι εξαρτήματα:

-

Δοχείο για σύριγγες και σωληνίσκους με 10 πλαστικά δοχεία (διανομή τύπου
FIFO)

C3I09

-

Πλευρικός συρόμενος δίσκος σημειώσεων

-

Δοχείο καθετήρα

-

Στήριγμα για πλαστικό δοχείο απορριμμάτων

-

Συλλέκτης απορριμμάτων με πλαστική σακούλα περίπου 15 λίτρων

-

2-3 βοηθητικούς δίσκους με οδοντωτή ανύψωση

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Εξοπλισμός και τροχήλατο, να συνοδεύεται από συρτάρια. Κατασκευή ισχυρού
πολυμερούς. Εύκολο στο πλύσιμο και την απολύμανση. Δύο συρτάρια βάθους περίπου
10 cm με εσωτερικά χωρίσματα. Τρία συρτάρια βάθους περίπου 15 cm με εσωτερικά
χωρίσματα. Η άνω επιφάνεια να φέρει αντιχαρακτική επίστρωση, εξωτερική στεφάνη
στις 3 πλευρές. Ύψος στεφάνης περίπου 1 cm. Λαβές ώθησης. Τροχίσκοι 125 mm. με 2
φρένα και προφυλακτήρες πρόσκρουσης. Συνολικές διαστάσεις (κατά προσέγγιση): 900
(πλάτος) Χ 600 (βάθος) Χ 950 (ύψος) mm.
Να περιλαμβάνει τα κάτωθι εξαρτήματα:
-

Δοχείο για σύριγγες και σωληνίσκους με 10 πλαστικά δοχεία (διανομή τύπου
FIFO)

C3I10

-

Πλευρικός συρόμενος δίσκος σημειώσεων

-

Στήριγμα για πλαστικό δοχείο απορριμμάτων

-

Συλλέκτης απορριμμάτων με πλαστική σακούλα περίπου 15 λίτρων

-

Ιστός ενδοφλέβιας έγχυσης

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
Τροχήλατο φαρμάκων, να συνοδεύεται από συρτάρια. Κατασκευή ισχυρού πολυμερούς.
Εύκολο στο πλύσιμο και την απολύμανση. Δύο συρτάρια βάθους περίπου 10 cm με
εσωτερικά χωρίσματα. Τρία συρτάρια βάθους περίπου 15 cm με εσωτερικά χωρίσματα. Η
άνω επιφάνεια να φέρει αντιχαρακτική επίστρωση, εξωτερική στεφάνη στις 3 πλευρές.
Ύψος στεφάνης περίπου 1 cm. Λαβές ώθησης. Τροχίσκοι

125 mm. με 2 φρένα και

προφυλακτήρες πρόσκρουσης. Συνολικές διαστάσεις (κατά προσέγγιση): 900 (πλάτος) Χ
600 (βάθος) Χ 950 (ύψος) mm.
Να περιλαμβάνει τα κάτωθι εξαρτήματα:
-

Δοχείο για σύριγγες και σωληνίσκους με 10 πλαστικά δοχεία (διανομή τύπου
FIFO)
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C3L01

-

Πλευρικός συρόμενος δίσκος σημειώσεων

-

Στήριγμα για πλαστικό δοχείο απορριμμάτων

-

Συλλέκτης απορριμμάτων με πλαστική σακούλα περίπου 15 λίτρων

-

Εξάρτημα διάνοιξης για αμπούλες

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ΦΟΡΗΤΗ, ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ, ΜΟΝΗΣ ΦΙΑΛΗΣ
Πλήρως απολιπασμένη αντλία κενού. Να περιλαμβάνει τα εξής:
-

Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας

-

Προστασία κατά τυχαίας εισόδου υγρών εντός της αντλίας

-

Εύρος κενού 0-635 mm Hg περίπου, κενόμετρο, ευαίσθητη βαλβίδα ρύθμισης
κενού

-

Δυνατότητα αναρρόφησης περίπου 35 λίτρα ανά λεπτό

-

Φίλτρο κατά των βακτηρίων στην είσοδο της συσκευής, λαβή μεταφοράς

-

Βαθμονομημένο δοχείο αναρρόφησης 1 λίτρου με διακοπή υπερφόρτωσης,
φιάλη υπερροής με πρόσθετη προστασία υπερροής

-

Σωλήνωση και καθετήρας

-

Όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με εκκρίματα να μπορούν να τοποθετηθούν σε κλίβανο αποστείρωσης.

C3L04

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ, ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ, ΔΙΠΛΗΣ ΦΙΑΛΗΣ
Πλήρως

απολιπασμένη

αντλία

κενού.

Να

υποστηρίζεται

από

βάση

τεσσάρων

αντιστατικών τροχίσκων και σύστημα πέδησης. Χειρισμός μέσω πεντάλ. Να περιλαμβάνει
τα εξής:
-

Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας

-

Προστασία κατά τυχαίας εισόδου υγρών εντός της αντλίας

-

Εύρος κενού 0-675 mm Hg περίπου, κενόμετρο, ευαίσθητη βαλβίδα ρύθμισης
κενού

-

Δυνατότητα αναρρόφησης περίπου 50 λίτρα ανά λεπτό

-

Φίλτρο κατά των βακτηρίων στην είσοδο της συσκευής, λαβή μεταφοράς

-

2 βαθμονομημένα δοχεία αναρρόφησης 4 λίτρων με διακοπή υπερφόρτωσης,
φιάλη υπερροής με πρόσθετη προστασία υπερροής

-

Σωλήνωση και καθετήρας

-

Όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με εκκρίματα να μπορούν να τοποθετηθούν σε κλίβανο αποστείρωσης.

C3N00

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ, ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ, ΔΙΠΛΗΣ
ΦΙΑΛΗΣ
Συσκευή με ειδική κατασκευασμένη βάση, με τέσσερις αντιστατικούς περιστροφικούς
τροχίσκους και σύστημα πέδησης. Να περιλαμβάνει τα εξής:

-

Δύο βαθμονομημένα δοχεία αναρρόφησης 4 λίτρων

-

Σύστημα διακοπής υπερφόρτωσης

-

Εύρος κενού 0-760 mm Hg περίπου, κενόμετρο, ευαίσθητη βαλβίδα ρύθμισης

-

Εύκολα προσβάσιμο δοχείο και ευκολία αλλαγής σε περίπτωση πλήρωσης

-

Σωλήνωση και καθετήρας

-

Όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με εκκρίματα να μπορούν να τοποθετηθούν στον κλίβανο αποστείρωσης.

C3O01

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ, ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ, ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ, ΜΟΝΗΣ
ΦΙΑΛΗΣ
Επιτοίχια συσκευή, με εύρος κενού 0-760 περίπου mm Hg.
Να περιλαμβάνει τα εξής:
1 Βαθμονομημένο δοχείο κενού 1 λίτρου, διακοπή υπερφορτίου, κενόμετρο, ευαίσθητη
ρυθμιστική βαλβίδα κενού, σωλήνωση και καθετήρας, όλα τα εξαρτήματα που έρχονται
σε επαφή με εκκρίματα να μπορούν να τοποθετηθούν στον κλίβανο αποστείρωσης.

C3O02

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ, ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ, ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ, ΜΟΝΗΣ
ΦΙΑΛΗΣ
Επιτοίχια συσκευή, με εύρος κενού 0-150 περίπου mm Hg.
Να περιλαμβάνει τα εξής:
- 1 βαθμονομημένο δοχείο κενού 2 λίτρων, διακοπή υπερφορτίου, κενόμετρο, ευαίσθητη
ρυθμιστική βαλβίδα κενού, σωλήνωση και καθετήρας, όλα τα εξαρτήματα που έρχονται
σε επαφή με εκκρίματα να μπορούν να τοποθετηθούν στον κλίβανο αποστείρωσης

C3Ρ01

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ, ΕΠΙ ΡΑΓΑΣ, ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ, ΜΟΝΗΣ
ΦΙΑΛΗΣ
Συσκευή σε ράγες, με εύρος κενού 0-760 περίπου mm Hg.
Να περιλαμβάνει τα εξής:
- 1 βαθμονομημένο δοχείο κενού 2 λίτρων, διακοπή υπερφορτίου, κενόμετρο, ευαίσθητη
ρυθμιστική βαλβίδα κενού, σωλήνωση και καθετήρας, όλα τα εξαρτήματα που έρχονται
σε επαφή με εκκρίματα να μπορούν να τοποθετηθούν στον κλίβανο αποστείρωσης.

C3R00

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΓΥΨΟΥ
Διαστάσεις (κατά προσέγγιση): 850 (πλάτος) Χ 950 (βάθος) Χ 600 (ύψος) mm. Ράφι και
ράφι επέκτασης (50 Χ 55 cm) από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10. Ένα συρτάρι βάθους 25
cm. περίπου. Τα υπόλοιπα συρτάρια να έχουν βάθους περίπου 15 cm. Αντιστατικοί
τροχίσκοι 125 mm. με 2 φρένα.
Να περιλαμβάνονται τα κάτωθι εξαρτήματα:
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-

Πλαστική λεκάνη τοποθετημένη στο πλάι

-

Καλάθι αχρήστων με πλαστική σακούλα

C3W00

ΛΕΚΑΝΟΣΤΑΤΗΣ ΜΟΝΟΣ
Κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, σωληνοειδές πλαίσιο με μονό
δακτύλιο στεφάνης, και αφαιρούμενο δοχείο λεκάνης (χωρητικότητας περίπου 6 λίτρων),
5 περιστρεφόμενοι αντιστατικοί τροχίσκοι, ύψος περίπου 800 mm. Να περιλαμβάνει
εφεδρική λεκάνη.

C3W01

ΛΕΚΑΝΟΣΤΑΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ
Κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, σωληνοειδές πλαίσιο με διπλό
δακτύλιο στεφάνης, και δύο αφαιρούμενα δοχεία λεκάνης (χωρητικότητας περίπου 6
λίτρων η μία), 5 περιστρεφόμενοι αντιστατικοί τροχίσκοι, ύψος περίπου 800 mm. Να
περιλαμβάνει δύο εφεδρικές λεκάνες.

C4A01

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ TOURNIQUET
Τουρνικέ με μικροεπεξεργαστή για επεμβάσεις άκρων. Ηλεκτρική αντλία αέρος.
Λειτουργία μέσω του δικτύου ηλεκτροδότησης και επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.
Ψηφιακή οθόνη για την προβολή της πίεσης στον καρπό (0-500 mm Hg) και την πίεση
της παροχής αέρα. Ηλεκτρονικός έλεγχος πίεσης με αυτόματη σταθεροποίηση πίεσης
στον καρπό. Χρονόμετρο. Οπτικοακουστικές ειδοποιήσεις σε περίπτωση υπότασης και
υπέρτασης, διαρροής αέρος, χαμηλής μπαταρίας και άλλων δυσλειτουργιών. Αυτόματη
βαθμονόμηση. Να περιλαμβάνει σφιγκτήρα για την τοποθέτηση ιστού ενδοφλέβιας
έγχυσης και 3 διαφορετικά μεγέθη περικάρπιων.

C4G00

ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ
Φορητή, ελεγχόμενη μέσω μικροεπεξεργαστή, μονάδα που λειτουργεί είτε μέσω
εναλλασσόμενου ρεύματος είτε με μπαταρία
Ψηφιακή απεικόνιση τιμών ρύθμισης, ρυθμού ροής και συνολικού όγκου έγχυσης.
Λειτουργία παρατήρησης (Κ.V.O) προκειμένου να διατηρείται ανοικτή η διαδρομή
έγχυσης μετά την ολοκλήρωση της προγραμματισμένης έγχυσης. Απομνημόνευση
δεδομένων σε περίπτωση προσωρινής διακοπής. Προσαρμοζόμενα όρια πίεσης έγχυσης.
Προγραμματιζόμενη για αυτόματη δευτερεύουσα έγχυση. Προστασία ελεύθερης ροής,
ενεργοποιούμενη ακόμη και με ανοικτή τη θυρίδα.
Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, αυτομάτως φορτιζόμενη κατά τη διάρκεια
λειτουργίας με εναλλασσόμενο ρεύμα. Η μονάδα να αλλάζει αυτομάτως την κατάσταση
λειτουργίας της σε λειτουργία με μπαταρία σε περίπτωση διακοπής παροχής του
εναλλασσόμενου ρεύματος. Πλήρης με συσκευή τοποθέτησης ιστού ενδοφλέβιας
έγχυσης.
Χαρακτηριστικά λειτουργίας (κατά προσέγγιση):
Εύρος ρύθμισης ρυθμού ροής: 0,1 – 999,9 ml/h σε βήμα 0,1 ml/hr

Ακρίβεια ± 5%
Εύρος ρύθμισης συνολικού όγκου: 0,1 – 9999ml σε βήμα 0,1 ml
Προσαρμοζόμενος ρυθμός K.V.O.
Προσαρμοζόμενη πίεση έγχυσης σε τουλάχιστον τρία επίπεδα
Αυτόματη μείωση βλωμού μετά την απελευθέρωση της απόφραξης
Ηχητικές και οπτικές προειδοποιήσεις κατά τις ακόλουθες περιπτώσεις: Τέλος έγχυσης,
εσωτερική δυσλειτουργία, σφάλμα ροής, ανοικτή θυρίδα, αέρας εντός της γραμμής
παροχής, απόφραξη, άδειο δοχείο, χαμηλή μπαταρία.
Δυνατότητα σύνδεσης με συγκεκριμένη βάση, δυνατότητα συγκράτησης και παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας σε τουλάχιστον έξι συσκευές. Δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης
της λειτουργίας της μαζί με τις αντλίες συριγγών.
C4G10

ΣΤΑΝΤ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ
Ειδικά

σχεδιασμένο

σταντ,

κατασκευής

ανοξείδωτου

χάλυβα,

με

δυνατότητα

τροφοδότησης σε τουλάχιστον έξι συσκευές. Να παρέχει κεντρική διαχείριση λειτουργίας
και ανεξάρτητη τοποθέτηση κάθε συσκευής. Να περιλαμβάνει γάντζους για ενδοφλέβια
διαλύματα.
C4H00

ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΙΓΓΑΣ
Ελεγχόμενη μέσω μικροεπεξεργαστή, φορητή, μονάδα λειτουργίας με μπαταρία και
εναλλασσόμενο ρεύμα
Ψηφιακή απεικόνιση τιμών ρύθμισης, ρυθμού ροής, συνολικού όγκου έγχυσης, επιπέδου
πίεσης και επιπέδου μπαταρίας
Λειτουργία παρατήρησης K.V.O., επιλεγόμενα όρια πίεσης, προγραμματιζόμενος ρυθμός
έγχυσης, αυτόματη μείωση βλωμού μετά την απελευθέρωση της απόφραξης.
Απομνημόνευση γεγονότων έγχυσης.
Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, αυτομάτως φορτιζόμενη κατά τη διάρκεια
λειτουργίας με εναλλασσόμενο ρεύμα. Η μονάδα πρέπει να αλλάζει αυτομάτως την
κατάσταση λειτουργίας της σε λειτουργία με μπαταρία σε περίπτωση διακοπής παροχής
εναλλασσόμενου ρεύματος. Πλήρης με συσκευή τοποθέτησης ιστού ενδοφλέβιας
έγχυσης. Να δέχεται σύριγγες από 5 έως 50 ml. Κατασκευή ανθεκτική σε υγρά.
Προσαρμοζόμενος ρυθμός ροής από 0,1 έως 1200 ml/hr, με βήμα 0,1 ml/hr. Ακρίβεια +/2%.
Ηχητικές και οπτικές προειδοποιήσεις κατά τις ακόλουθες περιπτώσεις: η έγχυση
πλησιάζει προς το τέλος, τέλος έγχυσης, δυσλειτουργία συστήματος, μη ασφαλισμένη
σύριγγα, απόφραξη, χαμηλή μπαταρία.
Δυνατότητα σύνδεσης με συγκεκριμένη βάση, δυνατότητα συγκράτησης και παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας σε τουλάχιστον έξι συσκευές. Δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης
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της λειτουργίας της μαζί με τις ογκομετρικές αντλίες.
C4J01

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ, ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ
Ένταση φωτός μεγαλύτερη των 20.000 lux στα 50 cm. Θερμοκρασία χρώματος
μεγαλύτερη των 4.000ºΚ. Διάμετρος φωτεινού πεδίου έως 20 cm στα 50 cm. Βραχίονας
διπλής άρθρωσης, ακτίνα μεγαλύτερη των 130 cm από τον τοίχο, προσαρμογή ύψους
περίπου

1

m.

Προσαρμοζόμενη

κεφαλή

λαμπτήρα

οριζοντίως

και

καθέτως.

Ενσωματωμένος μετασχηματιστής και στοιχεία ελέγχου.
C4J02

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ, ΕΠΙ ΡΑΓΑΣ
Ένταση φωτός μεγαλύτερη των 20.000 lux στο 1 m. Θερμοκρασία χρώματος
μεγαλύτερη των 4.000ºΚ. Διάμετρος φωτεινού πεδίου έως 20 cm στα 50 cm. Βραχίονας
διπλής άρθρωσης, ακτίνα μεγαλύτερη των 130 cm από τον τοίχο, προσαρμογή ύψους
περίπου

1

m.

Ενσωματωμένος

Προσαρμοζόμενη
μετασχηματιστής

κεφαλή
και

λαμπτήρα

στοιχεία

οριζοντίως

ελέγχου.

Να

και

καθέτως.

συνοδεύεται

από

εξαρτήματα και ράγες τοποθέτησης.
C4J03

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ
Ένταση φωτός μεγαλύτερη των 20.000 lux στα 50 cm. Θερμοκρασία χρώματος
μεγαλύτερη των 4.000ºΚ. Διάμετρος φωτεινού πεδίου έως 20 cm στα 50 cm.
Προσαρμοζόμενη

κεφαλή

λαμπτήρα

οριζοντίως

και

καθέτως.

Ενσωματωμένος

μετασχηματιστής και στοιχεία ελέγχου. Σταντ πέντε τροχών με περιστρεφόμενους
τροχίσκους και σύστημα πέδησης. Προσαρμοζόμενο ύψος, συνολικό ύψος περίπου 170
cm.
C4J11

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ, ΕΠΙ ΡΑΓΑΣ, ΤΥΠΟΥ LED
Ένταση φωτός μεγαλύτερη των 27.000 lux στα 50 cm. Θερμοκρασία χρώματος
μεγαλύτερη των 4.500ºΚ. Διάμετρος φωτεινού πεδίου μεγαλύτερη των 18 cm στα 50
cm. Βραχίονας διπλής άρθρωσης, ακτίνα περίπου 100 cm από τον τοίχο, προσαρμογή
ύψους περίπου 80 cm. Προσαρμοζόμενη κεφαλή λαμπτήρα οριζοντίως και καθέτως.
Ενσωματωμένος μετασχηματιστής και στοιχεία ελέγχου. Χρόνος διάρκειας ζωής
λαμπτήρων LED > 20.000 ώρες
Να περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά για τοποθέτηση επί ράγας.

C4K00

ΕΓΧΥΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, 500 ΜL
Για τη συμπίεση πλαστικών, δοχείων ενδοφλέβιας έγχυσης, χωρητικότητας 500 ml.
Περιβραχιόνιο εμφύσησης με συνδεόμενο μπαλόνι στο πιεσόμετρο. Να συνοδεύεται από
εξάρτημα τοποθέτησης ενδοφλέβιας έγχυσης.

C4K01

ΕΓΧΥΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, 1000 ΜL
Για τη συμπίεση πλαστικών, δοχείων ενδοφλέβιας έγχυσης, χωρητικότητας 1000 ml.

Περιβραχιόνιο εμφύσησης με συνδεόμενο μπαλόνι στο πιεσόμετρο. Να συνοδεύεται από
εξάρτημα τοποθέτησης ενδοφλέβιας έγχυσης.
C4N00

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
Φωτεινή πηγή λάμπας αλογόνου 150 Watt για ενδοσκοπήσεις. Συμβατή με εύκαμπτα
ενδοσκόπια.

C4O00

INOΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ
Εύκαμπτο ενδοσκόπιο, πλήρως βυθιζόμενο για εύκολο καθαρισμό και απολύμανση
Ωφέλιμο μήκος: Περίπου 600 mm
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα εισαγωγής: Περίπου 5,0 mm
Πεδίο ορατότητας: Περίπου 120º
Έλεγχος περιφερειακής απόληξης: Πάνω 180º , Κάτω 120º (κατά προσέγγιση)
Εσωτερική διάμετρος διόδου οργάνου: Περίπου 2,2 mm
Πλήρες σετ εξαρτημάτων καθαρισμού (βούρτσες, σωλήνες πλύσης) και δύο λαβίδες
βιοψίας

C4Ρ21

ΒΙΝΤΕΟΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΑΝΩ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ (ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΓΩΓΟΣ)
Πλήρως βυθιζόμενο για εύκολο καθαρισμό και απολύμανση
Ωφέλιμο μήκος: Περίπου 1000 mm
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα εισαγωγής: Έως 12 mm
Πεδίο ορατότητας: Τουλάχιστον 120º
Έλεγχος περιφερειακής απόληξης: Πάνω 210º , Κάτω 90º, Δεξιά 100º, Αριστερά 100º
(κατά προσέγγιση)
Εσωτερική διάμετρος διόδου οργάνου: περισσότερο από 3,5 mm
Πλήρες σετ εξαρτημάτων καθαρισμού (βούρτσες, σωλήνες πλύσης) και δύο λαβίδες
βιοψίας

C4Ρ30

ΒΙΝΤΕΟΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ
Εύκαμπτο ενδοσκόπιο, πλήρως βυθιζόμενο για εύκολο καθαρισμό και απολύμανση
Ωφέλιμο μήκος: Περίπου 1700 mm
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα εισαγωγής: Περίπου 13 mm
Πεδίο ορατότητας: Τουλάχιστον 120º
Έλεγχος περιφερειακής απόληξης: Πάνω 180º , Κάτω 180º, Δεξιά 160º, Αριστερά 160º
(κατά προσέγγιση)
Εσωτερική διάμετρος διόδου οργάνου: περισσότερο από 3,5 mm
Πλήρες σετ εξαρτημάτων καθαρισμού (βούρτσες, σωλήνες πλύσης) και δύο λαβίδες
βιοψίας

C4U01

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ
Αυτόματη συσκευή πλύσης και απολύμανσης βιντεοσκοπίων και ινοσκοπίων. Κατάλληλο
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για ταυτόχρονη απολύμανση δύο ενδοσκοπίων. Να καθαρίζονται όλες οι εξωτερικές και
εσωτερικές επιφάνειες των ενδοσκοπίων. Πιστοποιημένα ειδικά προγράμματα για πλύση
και απολύμανση. Με δείκτες επιπέδου υγρών, πίνακα απεικόνισης προόδου κύκλου
πλύσης και σύστημα ελέγχου διαρροής. Διαγνωστικό

λογισμικό για μηνύματα

ειδοποίησης υπηρεσιών και δυσλειτουργίας. Καταγραφή και εκτύπωση εκθέσεων
επικύρωσης απολύμανσης. Να συνοδεύεται από ειδικό τροχήλατο με δυνατότητα πλύσης
και προσαρμογείς για τη συγκράτηση δύο εύκαμπτων ενδοσκοπίων.
Να πληροί τις διατάξεις όλων των πρόσφατων Ευρωπαϊκών Οδηγιών σχετικά με την
πλύση-απολύμανση όλων των εύκαμπτων ενδοσκοπίων.
Η λειτουργία του συστήματος πρέπει να πιστοποιείται αντιστοίχως και μετά την
εγκατάσταση.
C5F00

ΔΟΧΕΙΟ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΥΧΙΑ
Επιτοίχιο, κατασκευής ανοξείδωτου χάλυβα. Χωρητικότητας περίπου 20 αποστειρωμένων
βουρτσών για τα νύχια. Διαστάσεις περίπου 800 (ύψος) X 500 (πλάτος) mm. Ολόκληρη
η μονάδα πρέπει να μπορεί να τοποθετείται σε κλίβανο αποστείρωσης.

C5Κ00

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΡΑΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Κατάλληλο για τοποθέτηση ιατρικού εξοπλισμού και ραφιών με βραχίονες. Κατασκευή
ανοξείδωτου χάλυβα. Μήκος περίπου 1,5 m.

C5N05

ΣΑΝΙΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ
Σανίδα μεταφοράς ή διπλό στρώμα κατάλληλο για την άνετη μεταφορά των ασθενών
από/προς τις κλίνες τους, το χειρουργείο, το μηχάνημα απεικονιστικών εξετάσεων κλπ.
εντός του Νοσοκομείου. Να είναι συμβατή με τα φορεία ασθενών (κωδικοί C5M00,
C5N10)

C5U00

ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΙΟ
Ενσωματωμένος διαχωριστής δέσμης για τη σύνδεση τηλεόρασης ή φωτογραφικής
μηχανής ή άλλο μέσο παρατήρησης. Να περιλαμβάνει κεκλιμένο σωλήνα τουλάχιστον
160 mm. εστιακής απόστασης. Μηχανισμός αλλαγής μεγέθυνσης για μεγεθύνσεις
τουλάχιστον 20 φορές. Ενσωματωμένη προστασία κατά της θερμότητας και φίλτρα κατά
του φωτός της ημέρας και του κόκκινου χρώματος, ομοαξονικός φωτιστής, λαμπτήρας
ψυχρού φωτός 100w με ρυθμιστή έντασης. Εστίαση περίπου στα 300 mm, καλή
δυνατότητα εστίασης. Πράσινο φίλτρο, εύκολη εισαγωγή.
Τοποθετημένο σε κάθετη προσαρμοζόμενη κινητή βάση με δυνατότητα πέδησης. Ύψος
έως 1 μέτρο, δυνατότητα κάθετης προσαρμογής.
Να συνοδεύεται από βιντεοκάμερα, έγχρωμη οθόνη 14’’ και έγχρωμο εκτυπωτή.

D3M04

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Σωληνοειδές πλαίσιο από χάλυβα με φινίρισμα χρωμίου, πτυσσόμενο σχέδιο. Επενδυμένο

κάθισμα με στήριξη πλάτης και βραχίονες, εμπέτασμα βινυλίου. Προσαρμοζόμενα
υποπόδια, λαβές ώθησης, εμπρόσθιοι περιστρεφόμενοι τροχίσκοι, φρένα. Μέγεθος
καθίσματος περίπου 48 Χ 48 cm. Να περιλαμβάνει ιστό ενδοφλέβιας έγχυσης από
ανοξείδωτο χάλυβα με 2 γάντζους, τοποθετημένο σε κατάλληλη συσκευή στήριξης.
D3M05

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ
Σωληνοειδές πλαίσιο από χάλυβα με φινίρισμα χρωμίου, πτυσσόμενο σχέδιο. Επενδυμένο
κάθισμα με στήριξη πλάτης και βραχίονες, εμπέτασμα βινυλίου. Προσαρμοζόμενα
υποπόδια, λαβές ώθησης, εμπρόσθιοι περιστρεφόμενοι τροχίσκοι, φρένα. Μέγεθος
καθίσματος περίπου 40 Χ 40 cm. Να περιλαμβάνει ιστό ενδοφλέβιας έγχυσης από
ανοξείδωτο χάλυβα με 2 γάντζους, τοποθετημένο σε κατάλληλη συσκευή στήριξης.

D4W03

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΛΥΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΜΕ ΚΟΝΣΟΛΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Αποτελούμενο από ειδικό τροχήλατο πλύσης με αδιάβροχο στρώμα, πλευρικά
στηρίγματα και διπλά άγκιστρα ασφαλείας για την πρόληψη τυχόν ανοίγματος των
θυρίδων.
Αφαιρούμενο στρώμα και φορείο με δυνατότητα κλίσης που διευκολύνει το πλύσιμο /
απολύμανση του τροχήλατου.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία για ανύψωση και χαμήλωμα του τροχήλατου
Διαστάσεις τροχήλατου κατά προσέγγιση: 190 (μήκος) Χ 75 (πλάτος) cm
Να περιλαμβάνει επιτοίχιο πίνακα ελέγχου με θερμοστατική βρύση και σιφόνι
αποχέτευσης.

E0D00

ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΟΝΟ, ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ
Να προσαρμόζεται στις εξόδους αγωγών οξυγόνου. Μονό ροόμετρο, προσαρμοζόμενο σε
εύρος ροής 0-15 λίτρα/ λεπτό, βαθμονομημένο σε λίτρα ανά λεπτό με βήμα ενός λίτρου.
Προσαρμογέας στη βάση για την τοποθέτηση του υγραντήρα. Να συνοδεύεται από
αφαιρούμενο υγραντήρα που μπορεί να τοποθετηθεί στον κλίβανο αποστείρωσης.

E0D02

ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ, ΒΡΕΦΙΚΟ, ΜΟΝΟ, ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ
Να προσαρμόζεται στις εξόδους σωλήνων οξυγόνου. Μονό ροόμετρο, προσαρμοζόμενο
σε εύρος ροής 0-8 λίτρα/ λεπτό, βαθμονομημένο σε λίτρα ανά λεπτό με βήμα ενός
λίτρου. Προσαρμογέας στη βάση για την τοποθέτηση του υγραντήρα. Να συνοδεύεται
από αφαιρούμενο υγραντήρα που μπορεί να τοποθετηθεί στον κλίβανο αποστείρωσης.

E0G00

ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ, ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ Ο2 ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ
Να προσαρμόζεται στις εξόδους σωλήνων οξυγόνου. Ενσωματωμένη βαλβίδα μείωσης
και δείκτης περιεχομένου κυλίνδρου. Ροόμετρο βαθμονομημένο σε λίτρα ανά λεπτό με
βήμα ενός λίτρου. Προσαρμοζόμενο εύρος ροής 0-15 λίτρα/λεπτό. Προσαρμογέας για
την τοποθέτηση υγραντήρα και αφαιρούμενος υγραντήρας που μπορεί να τοποθετηθεί
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σε κλίβανο αποστείρωσης. Να συνοδεύεται από κλειδί σύσφιξης.
Ε0Ν00

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΙΣΠΝΟΩΝ
Επιλογέας ελέγχου σωματιδίων από 0,8 έως 20 μικρά. Εύρος θερμοκρασίας έως 37º C.
Απόδοση από 0 έως 300cc ανά ώρα. Όλα τα εξαρτήματα, εκτός του θερμαντήρα, να
μπορούν να τοποθετηθούν στον κλίβανο αποστείρωσης. Να περιλαμβάνει κινητήρα και
ελέγχους, σωλήνα ασθενή και σύστημα παροχής υγρών.

E2J00

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Αποσπώμενος κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα χωρίς ραφές, με λαβή. Τοποθετημένος σε
τέσσερις αντιστατικούς περιστροφικούς τροχίσκους. Χωρητικότητα περίπου 10 λίτρων.

E2L00

ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΡΓΑΝΩΝ
Προσαρμοζόμενο ύψος από 750mm έως 1400mm περίπου. Κατασκευή ανοξείδωτου
χάλυβα. Διαστάσεις δίσκου περίπου 650 X 450 mm. Βάση με τέσσερις αντιστατικούς
τροχίσκους. Προσαρμογή ύψους μέσω πεντάλ υδραυλικής αντλίας.

E2Μ00

ΣΚΑΛΑΚΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ
Διαστάσεις (κατά προσέγγιση): 200 (ύψος) Χ 450 (πλάτος) Χ 300 (βάθος) mm. Πλαίσιο
με 4 πόδια, σωληνοειδές από ανοξείδωτο χάλυβα, με αντιστατικούς δακτυλίους από
καουτσούκ. Οδοντωτό αλουμίνιο, αντιολισθητική βάση.

Ε2Ν00

ΣΚΑΜΝΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ/ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΑΤΗΣ
Σκαμνί κατασκευής ανοξείδωτου χάλυβα, με ενοποιημένη προσαρμοζόμενη πλάτη.
Μαξιλαράκια με αντιστατικό κάλυμμα καουτσούκ. Προσαρμοζόμενο ύψος μέσω
υδραυλικού πεντάλ από περίπου 450 mm σε 60 mm, περιστροφής 360º. Πέντε
περιστροφικοί τροχίσκοι υψηλής αντοχής.

Ε2Ρ01

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΟΡΟΦΗΣ, ΒΑΣΙΚΗ + ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
Χειρουργική λυχνία τύπου LED. Προσαρμοζόμενη ένταση έως 160.000 lux (στο 1m) με
ρυθμιστή φωτισμού <50%. Χρωματική θερμοκρασία περίπου 5000ºΚ.
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra>=90
Βάθος ενιαίας φωτεινότητας τουλάχιστον 70cm. Περιστροφή λυχνίας 360º. Κάθετη
προσαρμογή κεφαλής λυχνίας περίπου 1m. Συνολική επιμήκυνση βραχίονα περίπου 2 m.
Η κεφαλή της λυχνίας έχει σχεδιαστεί προκειμένου να παρέχει σκιαλυτικό φωτισμό.
Μέσος όρος ζωής LED >20.000 ώρες.
Λυχνία δορυφορική (Satellite) με προσαρμοζόμενη ένταση έως 100.000 lux (στο 1m).
Χρωματική θερμοκρασία περίπου 4000ºΚ.
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra>=90
Η κεφαλή της λυχνίας έχει σχεδιαστεί προκειμένου να παρέχει σκιαλυτικό φωτισμό.
Μέσος όρος ζωής LED >20.000 ώρες.

Συνολική επιμήκυνση βραχίονα περίπου 2 m.
Το σύστημα ανάρτησης οροφής πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον δακτύλιο για
μελλοντική εγκατάσταση ενός επιπλέον συστήματος αρθρωτού βραχίονα.
Οι λαμπτήρες τύπου LED πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου IEC 606012-41.
Ε2Ρ02

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΟΡΟΦΗΣ, ΜΕΣΑΙΑ
Χειρουργική λάμπα με φωτεινή πηγή τύπου LED. Ένταση έως 100 Klux (στο 1 m)
Η ένταση φωτεινότητας να προσαρμόζεται μέσω ρυθμιστή φωτός <50%. Θερμοκρασία
χρώματος μεγαλύτερη των 4.000ºΚ.
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra>=90
Βάθος ομοιόμορφης φωτεινότητας τουλάχιστον 70 cm Περιστροφή λυχνίας 360º.
Κάθετη προσαρμογή κεφαλής λυχνίας περίπου 1 μέτρο. Συνολική επέκταση βραχίονα
περίπου 2 μέτρα. Η κεφαλή της λυχνίας είναι σχεδιασμένη ούτως ώστε να παρέχει
σκιαλυτικό φωτισμό.
Μέσος όρος διάρκειας ζωής λυχνίας LED >20.000 ώρες
Σύμφωνη με το πρότυπο IEC 60601-2-41
Σύστημα ανάρτησης οροφής για την περίληψη επιπλέον δακτυλίου σε περίπτωση
μελλοντικής εγκατάστασης ενός πρόσθετου αρθρωτού συστήματος.

Ε2Ρ03

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΟΡΟΦΗΣ, ΜΙΚΡΗ
Χειρουργική λάμπα με φωτεινή πηγή τύπου LED. Ένταση έως 80 Klux (στο 1 m)
Η ένταση φωτεινότητας να προσαρμόζεται μέσω ρυθμιστή φωτός <50%. Θερμοκρασία
χρώματος μεγαλύτερη των 4.000ºΚ.
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra>=90
Βάθος ομοιόμορφης φωτεινότητας τουλάχιστον 70 cm. Περιστροφή λυχνίας 360º.
Κάθετη προσαρμογή κεφαλής λυχνίας περίπου 1 μέτρο. Συνολική επέκταση βραχίονα
περίπου 2 μέτρα. Η κεφαλή της λυχνίας είναι σχεδιασμένη ούτως ώστε να παρέχει
σκιαλυτικό φωτισμό.
Μέσος όρος διάρκειας ζωής λυχνίας LED >20.000 ώρες
Σύμφωνη με το πρότυπο IEC 60601-2-41
Σύστημα ανάρτησης οροφής για την περίληψη επιπλέον δακτυλίου σε περίπτωση
μελλοντικής εγκατάστασης ενός πρόσθετου αρθρωτού συστήματος.

E2R05

ΣΤΗΛΗ ΟΡΟΦΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Αποτελούμενο από δύο περιστροφικούς βραχίονες σε οριζόντιο επίπεδο και έναν κάθετο
βραχίονα. Συνολική ακτίνα σε επίπεδο περιστροφής περίπου 150 cm. εύρος κάθετης
κίνησης περίπου 50cm.
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Πλαίσια από αλουμίνιο ή χάλυβα με εποξεικό επίχρυσμα σκόνης, υψηλής αντοχής κατά
προσκρούσεων και υγρών απολύμανσης.
Εύκολος χειρισμός και περιστροφή σε όλους τους συνδέσμους μέσω σφαιρικού εδράνου
χωρίς την ανάγκη συντήρησης.
Γωνία περιστροφής τουλάχιστον 320º (γύρω από τους 3 κάθετους άξονες).
Προσαρμοζόμενο σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη.
Οι βραχίονες να περιλαμβάνουν δύο (2) φρένα πεπιεσμένου αέρα.
Κονσόλα τοποθετημένη στο άκρο του κάθετου βραχίονα, με τα εξής εξαρτήματα:
- 8 ρευματοδότες (4 να τροφοδοτούνται από UPS και 4 μέσω του κυκλώματος εκτάκτου
ανάγκης), 8 επαφές γείωσης
- έξοδοι: 1 Χ Ο2, 1 X αέρα 5 bar, 1 X αέρα 10 bar, 1 X κενό, 1 X N2O, 1 X σύστημα
απαγωγής αέρα
- έξοδος για ενδοσυνεννόηση
- 2 Χ έξοδοι για δεδομένα
- 2 Χ ράφια με κιγκλιδώματα σε τρεις πλευρές. Διαστάσεις ραφιού περίπου 40x40x30 cm
- μανόμετρα για αέρια και κενό.
Διαστάσεις κονσόλας περίπου 65 (ύψος) Χ 40(πλάτος) cm. Καθαρό ωφέλιμο φορτίο
τουλάχιστον 200 κιλά.
Το συνολικό σύστημα φωτιστικού οροφής θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα
εξαρτήματα εγκατάστασης, καλύμματα οροφής κλπ. και επίσης πρέπει να είναι σύμφωνο
με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.
E2T01

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ
Ηλεκτρική

μονάδα

θέρμανσης

θερμού

αέρα

με

κεντρική

τροφοδότηση.

Να

χρησιμοποιείται με ιστό ενδοφλέβιας έγχυσης. Θερμοστατικός έλεγχος, εύρος περίπου
39-43º C. Οπτικοακουστικές ειδοποιήσεις σε περίπτωση υψηλών και χαμηλών
θερμοκρασιών.

Διακοπή

ασφαλείας

σε

περίπτωση

υψηλής

θερμοκρασίας.

Να

χρησιμοποιείται για παράλληλη έγχυση 2 ανεξάρτητων εγχύσεων. Να χρησιμοποιούνται
κοινά αναλώσιμα.
Ε3Β05

ΕΚΚΕΝΩΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ
Φίλτρα για την απομάκρυνση προσμίξεων και οσμών παγιδεύοντας οργανικά υλικά και
σωματίδια μεγέθους έως 0,3 μm. Ισχυρή αναρρόφηση. Αυτόματη ειδοποίηση όταν
απαιτείται αντικατάσταση φίλτρου. Να συνοδεύεται από διακόπτη ποδός.

E3F00

ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑΣ
Έλεγχος με αυτόματο μικροεπεξεργαστή για θερμοκρασίας μεγαλύτερες των 39ºC.
Μονάδα ελέγχου για τον έλεγχο δύο στοιχείων θέρμανσης, ανεξαρτήτως. Προστασία

κατά της υπερθέρμανσης.
Για χρήση στο χειρουργείο, ΜΕΘ, Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας, ανάνηψη,
Μονάδα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, κλπ. Δυνατότητα να λαμβάνει παντ
θέρμανσης για χρήση στο χειρουργείο. Ψηφιακή απεικόνιση θερμοκρασίας. Οπτικές και
ακουστικές ειδοποιήσεις.
Να συνοδεύεται από δύο διαφορετικά μεγέθη σκεπασμάτων, με δυνατότητα πλύσης και
απολύμανσης.
E3J01

ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Δομοστοιχειωτή μονάδα με λειτουργίες κατάλληλες για όλους τους τύπους των
χειρουργικών επεμβάσεων (γενική χειρουργική, ουρολογία, γυναικολογία, εντός ύδατος,
λαπαροσκοπήσεις, κλπ.) Ενεργοποίηση μέσω διακόπτη χειρός και πεντάλ.
Διαφορετικές έξοδοι για μονοπολική και διπολική λειτουργία. Δύο έξοδοι για μονοπολική
χρήση.
Έλεγχος με μικροεπεξεργαστή, με δυνατότητα διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση
που το ηλεκτρικό ρεύμα υπερβαίνει το προκαθορισμένο όριο.
Διαμόρφωση σήματος σε τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με το
βάθος της πήξης και το είδος του ιστού (επίπεδα κοπής και 3 επίπεδα μείξης)
Ταυτόχρονη σύνδεση δύο χειρουργών, σε μονοπολική φάση. Δύο τύποι μονοπολικής
πήξης, επαφής και πήξης με σπρέι. Διπολική κοπή και διπολική πήξη.
Ψηφιακή απεικόνιση προκαθορισμένης τροφοδότησης. Σταθερότητα απόδοσης για όλους
τους τύπους ιστών. Αυτόματη ρύθμιση τροφοδότησης, ανάλογα με την ανθεκτικότητα
του ιστού.
Ειδοποίηση και διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση που προκληθεί μη αναμενόμενη
μεταβολή στις προσαρμοσμένες τιμές μεταξύ της πλάκας γείωσης και της επιφάνειας του
δέρματος.
Χαρακτηριστικά τροφοδότησης – κατά προσέγγιση:
- μονοπολική κοπή τουλάχιστον 300W
- μονοπολική πήξη με σπρέι τουλάχιστον 120W
- μονοπολική πήξη με επαφή, τουλάχιστον 80W
- διπολική κοπή, τουλάχιστον 70W
- διπολική πήξη, τουλάχιστον 50W
Να συνοδεύεται από τα ακόλουθα εξαρτήματα:
- ουδέτερα ηλεκτρόδια από καουτσούκ
- διακόπτη ποδός, για όλους τους τύπους μονοπολικής και διπολικής λειτουργίας,
κατάλληλος για χρήση σε χειρουργεία
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- λαβές ηλεκτροδίων, ελεγχόμενες μέσω διακόπτη χειρός και ποδός, κατάλληλες για
όλους τους τύπους λειτουργίας
- όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης, περίπου 3m μήκος
- ηλεκτρόδιο μαχαιριδίου
- ηλεκτρόδιο μετάλλινης αγκύλης
- ηλεκτρόδιο νυστεριού, ευθύ
- ηλεκτρόδιο σφαίρας, 2mm
- ηλεκτρόδιο σφαίρας, 4mm
- λαβίδα διαθερμίας, 21cm
E3J05

ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΗΞΗΣ ΜΕ ΑΡΓΟΝ
Δομοστοιχειωτή μονάδα με λειτουργίες κατάλληλες για όλους τους τύπους των
χειρουργικών επεμβάσεων (γενική χειρουργική, ουρολογία, γυναικολογία, εντός ύδατος,
λαπαροσκοπήσεις, κλπ.) Ενεργοποίηση μέσω διακόπτη χειρός και πεντάλ.
Δυνατότητα σύνδεσης σε ψηφιακό σύστημα καταγραφής.
Διαφορετικές έξοδοι για μονοπολική και διπολική λειτουργία. Δύο έξοδοι για μονοπολική
χρήση.
Να συνοδεύεται από ενσωματωμένη συσκευή πήξης με αργόν.
Έλεγχος με μικροεπεξεργαστή, με δυνατότητα διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση
που το ηλεκτρικό ρεύμα υπερβαίνει το προκαθορισμένο όριο.
Διαμόρφωση σήματος σε τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με το
βάθος της πήξης και το είδος του ιστού (επίπεδο κοπής και 3 επίπεδα μείξης)
Ταυτόχρονη σύνδεση δύο χειρουργών, σε μονοπολική φάση. Δύο τύποι μονοπολικής
πήξης, επαφής και πήξης με σπρέι. Διπολική κοπή και διπολική πήξη.
Ψηφιακή απεικόνιση προκαθορισμένης τροφοδότησης. Σταθερότητα απόδοσης για όλους
τους τύπους ιστών. Αυτόματη ρύθμιση τροφοδότησης, ανάλογα με την ανθεκτικότητα
του ιστού.
Ειδοποίηση και διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση που προκληθεί μη αναμενόμενη
μεταβολή στις προσαρμοσμένες τιμές μεταξύ της πλάκας γείωσης και της επιφάνειας του
δέρματος.
Χαρακτηριστικά τροφοδότησης – κατά προσέγγιση:
- μονοπολική κοπή τουλάχιστον 300W
- μονοπολική πήξη με σπρέι τουλάχιστον 120W
- μονοπολική πήξη με επαφή, τουλάχιστον 80W
- διπολική κοπή, τουλάχιστον 70W
- διπολική πήξη, τουλάχιστον 50W
- πήξη με αργό, τουλάχιστον 150W

Να συνοδεύεται από τα ακόλουθα εξαρτήματα:
- ουδέτερα ηλεκτρόδια από καουτσούκ
- διακόπτης ποδός, για όλους τους τύπους μονοπολικής και διπολικής λειτουργίας,
κατάλληλος για χρήση σε χειρουργεία
- λαβές ηλεκτροδίων, ελεγχόμενες μέσω διακόπτη χειρός και ποδός, κατάλληλες για
όλους τους τύπους λειτουργίας
- όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης, περίπου 3m μήκος
- ηλεκτρόδιο μαχαιριδίου
- ηλεκτρόδιο μετάλλινης αγκύλης
- ηλεκτρόδιο νυστεριού, ευθύ
- ηλεκτρόδιο σφαίρας, 2mm
- ηλεκτρόδιο σφαίρας, 4mm
- λαβίδα διαθερμίας, 21cm
- 2 εύκαμπτοι καθετήρες για πήξη με αργόν (για γαστρεντερικές επεμβάσεις και
βρογχοσκοπήσεις)
E3J12

ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
Μονάδα τοποθετημένη σε τροχήλατο για μονοπολική κοπή, πήξη και διπολική κοπή. Να
ενεργοποιείται μέσω διακόπτη χειρός και κάτω άκρων.
Ψηφιακή απεικόνιση προκαθορισμένης τροφοδότησης.
Παροχή μεγαλύτερη των 100W. Συχνότητα σε MHz.
Να συνοδεύεται από πλήρες σετ εξαρτημάτων για επεμβάσεις ΩΡΛ και γενικής
χειρουργικής.

E5C01

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗΣ
Μοντέλο τοποθετημένο σε έδρανο για γρήγορη μέτρηση της χολερυθρίνης ορού των
νεογνών.
Μέτρηση του συμπυκνωμένου ορού, όγκος δείγματος περίπου 20 μL. Εύρος περίπου 040 mg/dL.
Να συνοδεύεται από δείγματα αναφοράς, για εύκολη βαθμονόμηση.
Ψηφιακή απεικόνιση των μετρήσεων.

E5X03

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
- φορητή συσκευή σπιρομέτρησης με ενσωματωμένη οθόνη LCD και θερμικό εκτυπωτή
ΓΕΝΙΚΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Με πνευμοταχογράφο μεγάλης ακρίβειας με γραμμικότητα ροής ± 2% στο εύρος 0-12
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l/sec. εύρος ροής: 0-20 L/sec, όγκος 10 λίτρα
- Γρήγορη και άμεση βαθμονόμηση με αντλία 1 λίτρου, η οποία περιλαμβάνεται.
- Μέτρηση, εκτίμηση, φύλαξη και τεκμηρίωση παραμέτρων, όπως: VC, FVC, FEV1, PEF,
FEV1%VC, MEF50, MIF50, MIF50, MEF25, FIV1, MMEF25/75, ERV, VCin, Vcex, BF, MVV
κλπ.
- Δυνατότητα διεξαγωγής F/V μετά από διαστολή και δοκιμασία προκλήσεως
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
- δυνατότητα αναβάθμισης για μέτρηση της αντοχής, της αντοχής του αναπνευστικού
μυός, της αναπνευστικής ώσης, ρινομανόμετρο .
Ε6Α50

ΣΕΤ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ – ΝΕΦΡΕΚΤΟΜΗ
Για περιγραφή και ποσότητες, συμβουλευτείτε το ξεχωριστό παράρτημα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ

Ε6Α51

ΣΕΤ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ – ΝΕΦΡOΣΤΟΜΙΑ
Για περιγραφή και ποσότητες, συμβουλευτείτε το ξεχωριστό παράρτημα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ

Ε6Α52

ΣΕΤ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ – ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ
Για περιγραφή και ποσότητες, συμβουλευτείτε το ξεχωριστό παράρτημα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ

Ε6Α53

ΣΕΤ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ
Για περιγραφή και ποσότητες, συμβουλευτείτε το ξεχωριστό παράρτημα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ

Ε6Α54

ΣΕΤ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΤΟΚΕΤΟΣ
Για περιγραφή και ποσότητες, συμβουλευτείτε το ξεχωριστό παράρτημα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ

Ε6Α55

ΣΕΤ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ – ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ
Για περιγραφή και ποσότητες, συμβουλευτείτε το ξεχωριστό παράρτημα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ

Ε6Α56

ΣΕΤ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ – ΜΙΚΡΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ
Για περιγραφή και ποσότητες, συμβουλευτείτε το ξεχωριστό παράρτημα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ

Ε6Α57

ΣΕΤ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ – ΙΣΧΙΟ
Για περιγραφή και ποσότητες, συμβουλευτείτε το ξεχωριστό παράρτημα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ

Ε6Α58

ΣΕΤ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ – ΣΥΡΜΑΤΑ

Για περιγραφή και ποσότητες, συμβουλευτείτε το ξεχωριστό παράρτημα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ
Ε6Α59

ΣΕΤ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Για περιγραφή και ποσότητες, συμβουλευτείτε το ξεχωριστό παράρτημα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ

Ε6Α60

ΣΕΤ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΜΙΚΡΟ-ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Για περιγραφή και ποσότητες, συμβουλευτείτε το ξεχωριστό παράρτημα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ

Ε6Α61

ΣΕΤ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΑΓΓΕΙΑ
Για περιγραφή και ποσότητες, συμβουλευτείτε το ξεχωριστό παράρτημα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ

Ε6Α62

ΣΕΤ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΙΤΙΔΑ
Για περιγραφή και ποσότητες, συμβουλευτείτε το ξεχωριστό παράρτημα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ

Ε6Α63

ΣΕΤ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
Για περιγραφή και ποσότητες, συμβουλευτείτε το ξεχωριστό παράρτημα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ

Ε6Α64

ΣΕΤ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ
Για περιγραφή και ποσότητες, συμβουλευτείτε το ξεχωριστό παράρτημα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ

Ε6Α65

ΣΕΤ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΠΑΓΚΡΕΑΤΕΚΤΟΜΗ/ ΣΠΛΗΝΕΚΤΟΜΙΑ
Για περιγραφή και ποσότητες, συμβουλευτείτε το ξεχωριστό παράρτημα ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ

E6D10

ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗΣ
Βαλλιστικός (πεπιεσμένου αέρα) ενδοσωματικός λιθοτρίπτης, πλήρες σετ, κατάλληλος για
αντιμετώπιση λίθων σε κύστη, ουρητήρα και νεφρά.
Να πληροί τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:
- ελεύθερη επιλογή συχνότητας παλμών έως και περίπου 12Hz
- δύο είδη παλμών: μονός και συνεχής
- δυνατότητα ενίσχυσης του παλμού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μέσω διακόπτη
δαπέδου
- μειωμένη κίνηση καθετήρα για βελτιωμένο έλεγχο κατακερματισμού και την αποφυγή
του φαινομένου της μετακίνησης
- εύρος πίεσης αέρα έως και 4 bar περίπου. Απεικόνιση πίεσης αέρα
- η λαβή πρέπει να διαθέτει σύστημα αναρρόφησης για συνεχή ουρητηροσκόπηση
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έκπλυσης
- συλλεκτήρας λίθων για τη συλλογή θραυσμάτων
- συμβατό με κεντρικό σύστημα πεπιεσμένου αέρα
Να περιλαμβάνει τα κάτωθι εξαρτήματα (διαστάσεις κατά προσέγγιση):
- διπλό διακόπτη δαπέδου
- λαβή πεπιεσμένου αέρα
- συλλεκτήρα λίθων
- σωλήνα πεπιεσμένου αέρα
- καθετήρα 2mm, μήκους 420 mm
- καθετήρα 1mm, μήκους 600 mm
- καθετήρα 0.8mm, μήκους 600 mm
- καθετήρα 1.6mm, μήκους 600 mm
- σωλήνα αναρρόφησης, 4mm
- σωλήνα αναρρόφησης 3.5mm
- σωλήνα αναρρόφησης 1.6mm
- θήκη μεταφοράς
F0A01

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΠΛΗΡΗΣ
- Σύστημα για αυτόματη προετοιμασία του τελικού υγρού αιμοκάθαρσης (οξικό –
διττανθρακικό) και αυτόματη ρύθμιση και έλεγχος της αγωγιμότητας. Με επιλογή τιμής
νατρίου και διττανθρακικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε ασθενούς ξεχωριστά.
- Ενσωματωμένο ροόμετρο υγρού αιμοκάθαρσης
- Κατάλληλο για ελεγχόμενη υπερδιήθηση, διαδοχική υπερδιήθηση και αιμοδιήθηση.
Προσδιορισμός χαρακτηριστικών του νατρίου και της υπερδιήθησης.
- Διττανθρακική αιμοκάθαρση είτε από συμπυκνωμένο υγρό αιμοκάθαρσης ή φύσιγγα
σκόνης διττανθρακικού
- Να περιλαμβάνει μέτρηση δείκτη ουρίας Kt/V κατά τη διάρκεια του κύκλου θεραπείας
- Αιμοκάθαρση μονής βελόνας/ μονής διόδου
- Αντλία υψηλής ακρίβειας κατά προτίμηση με δυνατότητα επιστροφής το αίματος στον
ασθενή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, μέσο μίας ενσωματωμένης μπαταρίας –
διάρκειας περίπου 10 λεπτών
- Αυτόματος καθαρισμός/έκπλυση με νερό, θέρμανση και χημική απολύμανση
- Τεστ αυτοδιάγνωσης κατά την εκκίνηση του μηχανήματος. Λειτουργία και έλεγχος
όλων παραμέτρων θεραπείας, κατά προτίμηση στα Ελληνικά, με οπτικές και ακουστικές
ειδοποιήσεις και συστήματα ασφαλείας για την προστασία των ασθενών κατά τυχόν
λειτουργικών σφαλμάτων και/ ή λάθη χειριστή.

- Ενσωματωμένη αντλία ηπαρίνης με δυνατότητα βλωμού
- Αυτόματη μέτρηση αρτηριακής και φλεβικής πίεσης
- Εντοπισμός διαρροής αίματος και φυσαλίδας αέρος
- Μέτρηση και έλεγχος ροής αίματος και συνολικού όγκου αίματος που πέρασε από το
φίλτρο
- Δυνατότητα αναβάθμισης με έλεγχο της πίεσης και της θερμοκρασίας του αίματος.
Δυνατότητα μελλοντικής σύνδεσης στο σύστημα διαχείρισης δεδομένων ασθενών.
- Να δέχεται φύσιγγες, διαλύτες, υγρά κλπ. από γνωστούς κατασκευαστές
- Τοποθετημένο σε τροχήλατο με δυνατότητα πέδησης
- Συνοδεύεται από λαβές για φίλτρα/σακούλες
F4E00

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ, ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΣ
Επιτοίχιος θερμαντήρας ακτινοβολίας. Ύψους περίπου 60 cm πάνω από το βρέφος.
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος περίπου 20ºC έως 28ºC.

F4F00

ΜΟΝΑΔΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ
Εύρος μήκους κύματος 420 έως 480 nm. Μονάδα προσαρμοζόμενου ύψους,
τοποθετημένη σε τέσσερις περιστρεφόμενους τροχίσκους

F4J00

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ
Ύψος περίπου 1m. Δυνατότητα προσαρμογής ύψους. Προσαρμογή θέσης trendelenburg
και αντι- trendelenburg. 4 αποσπώμενοι τοίχοι από υλικό Perspex. Συρτάρια φύλαξης
κάτω από το κεντρικό τραπέζι και αρθρωτή επιφάνεια εργασίας. Δίσκος κασετών ακτινών
Χ. Ράφια για ιατρικές μηχανές και ιστό ενδοφλέβιας έγχυσης. 4 αντιστατικοί τροχοί με
φρένα.
Θερμαντήρας ακτινοβολίας πάνω από το κεντρικό τραπέζι και έντονος φωτισμός.
Αναζωογονητής για αερισμό υπό διαλείπουσα πίεση με μείκτη αέρος / O2 για τη ρύθμιση
του οξυγόνου μεταξύ 21% και 100%. Έλεγχος Μέγιστης Εισπνευστικής Πίεσης (ΡΙΡ) και
Θετικής

Τελοεκπνευστικής

Πίεσης

(PEEP),

πιεσόμετρο

αεραγωγού.

Μονάδα

αναρρόφησης περίπου 0-150 mmΗg, ροόμετρο οξυγόνου περίπου 0-15 lpm. Επιλογή
ελεγχόμενη

μέσω

μικροεπεξεργαστή

και

απεικόνιση

θερμοκρασίας

δέρματος.

Υποβοηθούμενη ρύθμιση θερμοκρασίας σώματος. Ψηφιακό χρονόμετρο και ακουστικό
σήμα για έλεγχο των χρόνων Apgar. Ειδοποιήσεις για διακοπή ρεύματος, δυσλειτουργία,
σφάλμα καθετήρα, κρίσιμη θερμοκρασία νηπίων
F4O00

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ, ΤΟΚΕΤΟΥ
Πλήρως ενσωματωμένη απολιπασμένη αντλία κενού, στηριζόμενη σε βάση με τέσσερις
αντιστατικούς περιστρεφόμενους τροχίσκους με σύστημα πέδησης. Εύρος κενού κατά
προσέγγιση 0-675 mmHg. Να περιλαμβάνει τα εξής: 1 δοχείο κενού 2 λίτρων,
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αντιβακτηριδιακό

φίλτρο

στην

είσοδο

της

συσκευής,

διακοπή

σε

περίπτωση

υπερφόρτωσης – καθαρός μετρητής κενού, ελεγχόμενο από ευαίσθητη ρυθμιστική
βαλβίδα κενού – χωρητικότητα αναρρόφησης περίπου 35 lt/min – φωτεινός δείκτης –
σωληνώσεις και σετ εξολκής, μεγέθη 40, 50, 60 mm διαμέτρου – όλα τα μέρη πρέπει να
μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα υγρά του σώματος – δυνατότητα τοποθέτησης σε
κλίβανο αποστείρωσης
G0C00

ΣΚΑΜΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Σωληνωτό μεταλλικό πλαίσιο, με επένδυση ταπετσαρίας στο κάθισμα και την πλάτη.
Προσαρμοζόμενο ύψος, περίπου 40-60cm, λειτουργία ελατηρίου αέρος. Περιστροφή
360º. Κάθισμα με προσαρμοζόμενη πλάτη. Να μετακινείται με τροχούς.

Η1Α00

ΠΟΔΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Υλικό κατάλληλο για χρήση στις συνήθεις διαδικασίες, κατασκευασμένο από ύφασμα
βινυλίου πολλαπλών στρώσεων, καλύπτοντας πάνω από τους ώμους μέχρι τους μηρούς,
διπλής όψης με επένδυση μολύβδου 0,5 mm.

H1C01

ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΠΟΔΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Κρεμάστρα φύλαξης ποδιών ακτινοπροστασίας με επένδυση μολύβδου, αποτελούμενη
από σταθερή βάση και συγκρατητή γάντζων. Να διατίθεται με κατάλληλο αριθμό
σταθερών γάντζων. Να δέχεται έως 6 ποδιές περίπου.

H1D00

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΝΩΝ, ΣΧΗΜΑΤΟΣ «Τ»
Για την προστασία των γεννητικών αδένων κατά τη διάρκεια της ακτινογραφίας.
Κάλυψη μολύβδου με κατάλληλο PVC. Επίπεδο μολύβδου ίσο με 1 mmPb.
Σχήματος «Τ», πλήρες εύρος μεγεθών.

Η1Ε00

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΩΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ
Σετ τριών μεγεθών, μικρό, μεσαίο και μεγάλο. Αποτελούμενο από διάφορα στρώματα
εύκαμπτου μόλυβδου, τοποθετημένα σε βινύλιο. Ισοδύναμο με 1,0 mm.

Η1F00

ΣΕΤ ΠΑΝΤΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΑΠΟ ΑΦΡΟ
Να είναι ακτινο-περατά με αμελητέα ποσότητα ακτινολογικής απορρόφησης, από υλικό
με επιβραδυντικό φλόγας. Τα σετ να περιλαμβάνουν τα εξής: 2 σφηνοειδούς σχήματος
διαστάσεων περίπου 75 (ύψος) Χ 200 (πλάτος) Χ 50 (βάθος) mm, 2 σφηνοειδούς
σχήματος διαστάσεων περίπου 75 (ύψος) Χ 275 (πλάτος) Χ 200 (βάθος) mm, 1
ορθογωνίου σχήματος διαστάσεων περίπου 75 (ύψος) Χ 275 (πλάτος) Χ 200 (βάθος)
mm, 1 ορθογωνίου σχήματος διαστάσεων περίπου 125 (ύψος) Χ 200 (πλάτος) Χ 75
(βάθος) mm, 1 βάση κεφαλής διαστάσεων περίπου 75 (ύψος) Χ 275 (πλάτος) Χ 200
(βάθος) mm, 1 δακτύλιο κεφαλής διαστάσεων περίπου 75 (ύψος) Χ 275 (βάθος) mm, 1
υποστήριγμα κεφαλής διαστάσεων περίπου 150 (ύψος) Χ 150 (πλάτος) Χ 275 (βάθος)

mm, 1 σταθεροποιητή κεφαλής διαστάσεων περίπου 100 (ύψος) Χ 100 (πλάτος) Χ 275
(βάθος) mm
H1S00

ΣΕΤ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
Σετ 3 στάσιμων πλεγμάτων για χρήση στις ακτινολογικές μονάδες. Το σετ να
περιλαμβάνει: 30Χ40 cm(12Χ16 ίντσες), 18Χ24 cm (7Χ10 ίντσες), 24Χ30 cm (10Χ12
ίντσες)

Η2J04

ΣΕΤ ΦΙΛΜ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΚΑΣΕΤΑ, ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
Σετ ακτινολογικών κασετών για ακτινολογικά φιλμ.
Μεγέθη: 18x24 cm, 18 x 24 cm (μαστογραφία), 24 x 30 cm (μαστογραφία), 24x30 cm,
35x43 cm
Περιλαμβάνονται πλάκες απεικόνισης
Συμβατό με σύστημα υπολογιστικής ακτινολογίας (CR)
Κάθε σετ να περιλαμβάνει 4 κασέτες κάθε μεγέθους

H3A01

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΔΙΠΛΟ
Δύο περιοχές θεώρησης με συνεχές πλέγμα σε όλο πλάτος. Επιτοίχιο με διαφώτιστο
πλαστικό υλικό. Να συνοδεύεται από εξαρτήματα και σταθεροποιητικά ανύψωσης.
Συνολικό μέγεθος: κατά προσέγγιση 550 (ύψος) Χ 750 (πλάτος) //χ 160 (βάθος) mm. Με
διακόπτη on/off και δύο ξεχωριστούς διακόπτες για προσαρμογή φωτεινότητας

H3A01

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ
Μονάδα διπλής επιφάνειας: 2 περιοχές θεώρησης 4 κατευθύνσεων. Κάθε χειριστής να
διαθέτει ξεχωριστούς διακόπτες φωτεινότητας: δύο επιπλέον διακόπτες πίνακα για τα
άνω και κάτω τμήματα. Διαστάσεις κατά προσέγγιση: 1059 (ύψος) Χ 1500 (πλάτος) Χ
160 (βάθος) mm. Να συνοδεύεται από εξαρτήματα τοποθέτησης σε τοίχο. Ξεχωριστός
διακόπτης για προσαρμογή φωτεινότητας.

Η3Α03

ΕΜΠΕΜΠΗΓΜΕΝΟ ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Εξωτερικό πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα. Υποδοχή φιλμ με έλαστρα. Διαστάσεις κατά
προσέγγιση: 120Χ50 cm. Με διακόπτη οn/off και ρυθμιστή φωτεινότητας και ρυθμιστή
φωτεινότητας.

Η3Α07

ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Να περιλαμβάνει: μονή επιφάνεια θεώρησης, από διαφώτιστο υλικό, με πλέγμα σε όλο
το πλάτος. Δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο. Μονός διακόπτης on/off και ρυθμιστής
φωτεινότητας. Κατάλληλο για 4 μαστογραφίες 18Χ24 cm. Να περιλαμβάνει κλείστρα
φωτεινότητας για καλύτερη εκτίμηση των απεικονίσεων.

I0F10

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕ TAINIEΣ (STRIPS), ΦΟΡΗΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Φορητός αναλυτής μικρού μεγέθους για ανάλυση σημαντικών καρδιακών παραμέτρων
ΓΕΝΙΚΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Για τη μέτρηση τουλάχιστον 5 παραμέτρων: τροπονίνη, μυοσφαιρίνη,

CK-MB

(κρεατινοφωσφορική κινάση), νατριουρητικό πεπτίδιο NT pro BNP, pH, pO2, PCO2,
αιματοκρίτης (HCT)
Είδος δείγματος: ηπαρινισμένο ολικό αίμα
Ο όγκος δείγματος πρέπει να είναι μικρότερος από 160μL.
Χρόνος αποτελεσμάτων: έως 14 Min (για την τροπονίνη)
Αποτελέσματα μνήμης: τουλάχιστον 400 μετρήσεις
Να περιλαμβάνει:
Οθόνη LCD
Σαρωτή γραμμοκώδικα
Θύρα USB/Ethernet
Δοκιμαστικές ταινίες/ Σετ διαγνωστικών ταινιών
I1U02

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
Εύρος ζυγού κατά προσέγγιση: 0-400gr, αναγνωσιμότητα 0,01gr, ψηφιακή ανάγνωση και
δυνατότητα λήψης αποβάρου. Χρόνος σταθεροποίησης έως 3 sec. Να περιλαμβάνει
βάρος βαθμονόμησης, διεπαφή RS232

I1W02

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Εύρος ζυγού έως περίπου 3000 gr, αναγνωσιμότητα 0,01gr, ψηφιακή ανάγνωση και
δυνατότητα λήψης αποβάρου. Χρόνος σταθεροποίησης έως 2 sec. Να περιλαμβάνει
βάρος βαθμονόμησης

Ι2Α00

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΙΚΡΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Φυγοκεντρικός διαχωριστήρας με λειτουργία μικροεπεξεργαστή
Μεταβλητή ταχύτητα έως 3500 rpm
Ψηφιακή απεικόνιση ταχύτητας και χρόνου
Αυτόματος μετρητής έως 2 ώρες. Θέση συνεχούς λειτουργίας.
Να συνοδεύεται από ρότορα τύπου swing-out, με δοχεία και πώματα βιοασφάλειας και
προσαρμογείς για δοκιμαστικούς σωλήνες 28Χ15 και 36Χ7 ml.
Ηλεκτρικό σύστημα πέδησης, ηλεκτρονικού χειρισμού
Δυνατότητα αποδοχής για ρότορες διαφορετικών τύπων (αιματοκρίτη, πλαστικές πλάκες
μικρο-τιτλοποίησης, γωνιακούς)
Σύστημα ασφαλείας για αυτόματη διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση διαταραχής.
Ένδειξη διαταραχής
Κλείδωμα πωμάτων και αλληλασφάλιση

Σύστημα επαγωγής χωρίς ψύκτρες
Ι2Α01

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑΣ,

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΗΣ,

ΜΕΓΑΛΗΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Προγραμματιζόμενος φυγοκεντρικός διαχωριστήρας με λειτουργία μικροεπεξεργαστή.
Σύστημα επαγωγής χωρίς ψύκτρες.
Αυτόματος μετρητής ρυθμιζόμενος έως 5 ώρες. Θέση συνεχούς λειτουργίας.
Αυτόματο σύστημα αναγνώρισης ρότορα.
Μεταβλητή ταχύτητα έως 15000 rpm με βήμα ανά 100 rpm. Μέγιστη RFC: περίπου
20000 g
Ψηφιακή απεικόνιση χρόνου (RCF και RPM)
Με ρότορα τύπου swing-out με δοχεία για δοκιμαστικούς σωλήνες 60X15 ml
Τουλάχιστον 3 προγράμματα μνήμης. Έως 6 προφίλ επιτάχυνσης/επιβράδυνσης
Ο ίδιος ρότορας να δύναται να δέχεται βάσεις για σωλήνες άλλης χωρητικότητας έως
4x750 ml ή 4x4 πλάκες μικρο-τιτλοποίησης
Διάφανα προστατευτικά βιοκινδύνων για τα δοχεία
Σύστημα ασφαλείας για αυτόματη διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση διαταραχής.
Ηλεκτρονική αναγνώριση διαταραχής
Κλείδωμα πωμάτων και αλληλασφάλιση. Ένδειξη ανοικτού πώματος. Πρόγραμμα
αυτοδιάγνωσης
Θάλαμος ρότορα από ανοξείδωτο χάλυβα
Δυνατότητα να δέχεται ρότορες σταθερής γωνίας.
Ι2Α03

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΣΕ
ΠΑΓΚΟ
Φυγοκεντρικός διαχωριστήρας με λειτουργία μικροεπεξεργαστή. Σύστημα επαγωγής
χωρίς ψύκτρες.
Αυτόματο προσαρμοζόμενο χρονόμετρο και προσαρμοζόμενη ταχύτητα. Θέση συνεχούς
λειτουργίας.
Ταχύτητα έως 13000 rpm και 14000xg
Ψηφιακή απεικόνιση χρόνου και ταχύτητας
Με ρότορα τριχοειδών αγγείων 24 θέσεων με ενσωματωμένο γράφημα ανάγνωσης
Κλείδωμα πωμάτων και αλληλασφάλιση. Ένδειξη ανοικτού πώματος.

Ι2Α04

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Τοποθέτηση κυττάρων ή εναιωρημάτων σε πλάκες μικροσκοπίου
Κατάλληλος για μεθόδους φιλτραρίσματος και μετάγγισης για όλα τα σωματικά υγρά
Λειτουργία ελεγχόμενη μέσω μικροεπεξεργαστή. Δυνατότητα προγραμματισμού και
αποθήκευσης προγραμμάτων
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Αυτόματο χρονόμετρο, προσαρμοζόμενο έως 99 min
Μεταβλητή ταχύτητα έως 3500 rpm
Ψηφιακή απεικόνιση χρόνου και ταχύτητας
Με ρότορα τύπου swing-out και κατάλληλα δοχεία και εξαρτήματα κυττάρων για
αποδοχή τουλάχιστον 6 δειγμάτων
Σύστημα ασφαλείας για αυτόματη διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση διαταραχής.
Ένδειξη διαταραχής
Κλείδωμα πωμάτων και αλληλασφάλιση. Ένδειξη ανοικτού πώματος
Να συνοδεύεται από σετ φίλτρων
Σύστημα επαγωγής χωρίς ψύκτρες.
I2C00

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
Περιστροφική κίνηση με γωνία ±60ºC. Ο αριθμός των περιστροφικών κινήσεων ανά
λεπτό να κυμαίνεται από 10-80 κατά προσέγγιση. Δυνατότητα μεγαλύτερη των 24
σωλήνων.

Ι2Ε00

ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ
Μονάδα δαπέδου με νιπτήρα. Ενσωματωμένη λυχνία φθορίου, ρευματολήπτες, νερό,
αέριο και αποχέτευση. Εξωτερική επιφάνεια ανθεκτική σε οξέα, θερμότητα και χημικές
ουσίες. Ζυγοσταθμισμένο ενισχυμένο εμπρόσθιο γυαλί. Χρήσιμες διαστάσεις κατά
προσέγγιση: 120 (πλάτος) X 60 (βάθος) cm. Να περιλαμβάνονται αγωγοί εξαγωγής και
μονάδες ανεμιστήρων.

I2Q00

ΦΟΥΡΝΟΣ, ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ
Φούρνος αποστείρωσης
Η λειτουργία να είναι πλήρως αυτόματη, με πιεζόμενο κομβίο έναρξης κύκλου.
Θερμοκρασία ρυθμιζόμενη μέχρι 300ο C ελεγχόμενη από θερμοστάτη στερεάς
κατάστασης, με ρυθμιζόμενο ανώτατο όριο διακοπής. Με ηλεκτρονικό μικροεπεξεργαστή
ελέγχου θερμοκρασίας για προγραμματισμό. Ικανός να δέχεται ηλεκτρονικό καταγραφέα
ταινίας για καταγραφή θερμοκρασίας. Ρυθμιζόμενο χρονόμετρο 24 ωρών.
Κυκλοφορία αέρος μέσω ανεμιστήρα κατά τη διάρκεια του κύκλου.
Αυτόματο κλείδωμα πόρτας.
Περίπου 100 λίτρα.

I2S00

ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΒΑΖΟ
Κατασκευή από ανοδιωμένο αλουμίνιο με δύο υποδοχές για κενό/αέρα. Πώμα με
σφιγκτήρα και ροδέλα στεγανότητας, πλευρικός βραχίονας για χημικούς δείκτες. Να
συγκρατεί έως 12 τρύβλια Petri.

Ι2Τ00

ΥΔΡΟΛΟΥΤΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Χωρητικότητα δεξαμενής 15 lt περίπου
Από ανοξείδωτο χάλυβα, ανθεκτικό στη διάβρωση
Ομοιογένεια ±0,2ºC.
Με προσαρμοζόμενες ψηφιακές ρυθμίσεις
Σταθερότητα ±0,1ºC. Η ψηφιακή ένδειξη διασφαλίζει την ακρίβεια της θερμοκρασίας:
δείχνει την πραγματική θερμοκρασία του υγρού
Εύρος θερμοκρασίας από θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 99,9ºC.
Με

προσαρμοζόμενη

διακοπή

λειτουργίας

σε

περίπτωση

εξαιρετικά

υψηλής

θερμοκρασίας.
Συνοδεύεται από πώματα ανοξείδωτου χάλυβα και σχάρες δοκιμαστικών σωλήνων από
ανοξείδωτο χάλυβα.
Ι2Ζ00

ΠΛΑΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
Ηλεκτρικός

θερμαντήρας

με

ελεγχόμενη

θερμοκρασία

μέσω

θερμοστάτη,

προσαρμοζόμενη σε εύρος +5-150ºC.
Σταθερότητα ±0,1ºC. Η ψηφιακή ένδειξη διασφαλίζει την ακρίβεια της θερμοκρασίας:
δείχνει την πραγματική θερμοκρασία του υγρού
Ομοιογένεια ±0,1ºC.
Με προσαρμοζόμενη διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας
Να περιλαμβάνει περίπου 4 πλάκες
I3G00

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΙΣΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Αυτόματος επεξεργαστής δειγμάτων πριν το διαχωρισμό
12 σταθμοί. Με δύο κάδους χωρητικότητας τουλάχιστον 80 δειγμάτων ο καθένας,
συνολική χωρητικότητα τουλάχιστον 160 δειγμάτων
Περιλαμβάνεται αυτόματη ανακίνηση. Χρονόμετρο καθυστέρησης
Χρόνος επεξεργασίας έως 100 ώρες
Περιλαμβάνει σύστημα διαχείρισης καπνού με φίλτρο άνθρακα και ανεμιστήρα. Μνήμη
τουλάχιστον 9 προγραμμάτων και προστασία των δειγμάτων σε περίπτωση προσωρινής
διακοπής ρεύματος. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, οι κάδοι μεταφέρονται αυτομάτως
σε έναν σταθμό και το πρόγραμμα ξεκινά εκ νέου μόλις έρθει ξανά το ρεύμα.
Σύστημα διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας για τα
κηρόλουτρα.
Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα.
Ασφάλεια έναντι μη τετηγμένης παραφίνης.

Ι4Α00

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ
Κατάλληλο για εφαρμογές μικροσκοπίας φωτεινού πεδίου. Σύστημα φωτισμού Koehler,
τουλάχιστον 12V/30W. Φακοί εστιασμένοι στο άπειρο. Διόφθαλμος φακός, με
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δυνατότητα κλίσης και περιστροφής 360ºC, μεγέθυνση Χ10. Προσαρμογή διακορικής
απόστασης. Περιστρεφόμενος πυργίσκος (nosepiece) 5 θέσεων με δυνατότητα
μεγέθυνσης x4, x10, x20, x40, x100 (λάδι), με αντικειμενικούς φακούς (plan
achromatic). Μηχανική έδρα χωρίς βάση με προσαρμογή τάνυσης, με χονδροειδή και
λεπτομερή ρύθμιση (ευαισθησία 1μm). Συγκρατητής δειγμάτων με προσαρμογή
τάνυσης, κίνηση σε άξονες Χ-Υ
Συγκεντρωτικός φακός ΝΑ 1,25 με υποδοχή για μπλε φίλτρο.
Να διαθέτει ενσωματωμένο ένα πλήρως αυτόματο φωτομικρογραφικό σύστημα υψηλής
ανάλυσης, τουλάχιστον 3 megapixel, με δυνατότητα σύνδεσης σε ηλεκτρονικό
υπολογιστή. Να συνοδεύεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή τελευταίας τεχνολογίας,
λογισμικό επεξεργασίας και διαχείρισης εικόνων και έγχρωμο εκτυπωτή.
Ι4Α01

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Κατάλληλο για εφαρμογές μικροσκοπίας φωτεινού πεδίου. Σύστημα φωτισμού Koehler,
τουλάχιστον 12V/30W. Φακοί εστιασμένοι στο άπειρο. Διόφθαλμος φακός, με
δυνατότητα κλίσης και περιστροφής 360ºC, μεγέθυνση Χ10. Προσαρμογή διακορικής
απόστασης. Περιστρεφόμενος πυργίσκος (nosepiece) 5 θέσεων με δυνατότητα
μεγέθυνσης x4, x10, x20, x40, x100 (λάδι), με αντικειμενικούς φακούς (plan
achromatic). Μηχανική έδρα χωρίς βάση με προσαρμογή τάνυσης, με χονδροειδή και
λεπτομερή ρύθμιση (ευαισθησία 1μm). Συγκρατητής δειγμάτων με προσαρμογή
τάνυσης, κίνηση σε άξονες Χ-Υ
Συγκεντρωτικός φακός ΝΑ 1,25 με υποδοχή για μπλε φίλτρο.

Ι4Α02

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ
Κατάλληλο για κυτταρική διάγνωση επιχρισμάτων. Σύστημα φωτισμού Koehler,
τουλάχιστον 12V/30W. Λαμπτήρας ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης για προσπίπτον
φως υψηλής ενέργειας 100 Watt. Τριόφθαλμος φακός, με δυνατότητα κλίσης και
περιστροφής 360ºC, με διάσπαση δέσμης 0-100% μεταξύ του φακού και της
φωτογραφικής πύλης. Προσαρμογή διακορικής απόστασης. Περιστρεφόμενος πυργίσκος
(nosepiece) 6 θέσεων με δυνατότητα μεγέθυνσης x4, x10, x20, x40, x100 (λάδι), με
αντικειμενικούς φακούς (plan achromatic). Διακριτικό αντικειμένου για την ανάκτηση
ύποπτων λεπτομερειών του αντικειμένου. Συγκρατητής δειγμάτων με προσαρμογή
τάνυσης, κίνηση σε άξονες Χ-Υ. Χονδροειδής και λεπτομερής εστίαση (ευαισθησία 1μm)
με προσαρμογή τάνυσης. Συγκεντρωτικός φακός κατάλληλος για φωτεινό πεδίο,
σκοτεινό πεδίο, αντίθεσης φάσεως και απλής πόλωσης.
Εξοπλισμένο με όλα τα κατάλληλα μονά/διπλά φίλτρα για φθορίζοντα in situ υβριδισμό
(FISH). Βάση φίλτρων τουλάχιστον 5 θέσεων.
Να περιλαμβάνει ένα μονοχρωματικό φωτομικρογραφικό σύστημα, ειδικό για εφαρμογές

μικροσκοπίας φθορισμού, υψηλής ανάλυσης, τουλάχιστον 3 megapixel, με δυνατότητα
σύνδεσης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να συνοδεύεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή
τελευταίας τεχνολογίας, λογισμικό επεξεργασίας (περιλαμβανομένης της υπέρθεσης) και
διαχείρισης εικόνων και έγχρωμο εκτυπωτή.
Ι4Α06

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ
Κατάλληλο για μελέτες φθορισμού με σύστημα διέγερσης προσπίπτοντος φωτός.
Σύστημα φωτισμού Koehler, τουλάχιστον 12V/30W. Λαμπτήρας ατμών υδραργύρου
υψηλής πίεσης για προσπίπτον φως υψηλής ενέργειας 100 watt, που επιτρέπει το
συνδυασμό μικροσκοπικών τεχνικών, ανακλώμενου φωτός φθορισμού και συστημάτων
μετάδοσης φωτός.
Φακοί εστιασμένοι στο άπειρο.. Τριόφθαλμος φακός, με δυνατότητα κλίσης και
περιστροφής 360ºC, με διάσπαση δέσμης 0-100% μεταξύ του φακού και της
φωτογραφικής πύλης. Περιστρεφόμενος πυργίσκος (nosepiece) 6 θέσεων κατάλληλος
για Μικροσκοπία Φθορισμού με δυνατότητα μεγέθυνσης x10, x20, x40, x100 (λάδι), με
αντικειμενικούς φακούς (plan achromatic). Μηχανική έδρα χωρίς βάση με προσαρμογή
τάνυσης, με χονδροειδή και λεπτομερή ρύθμιση (ευαισθησία 1μm). Συγκρατητής
δειγμάτων με προσαρμογή τάνυσης, κίνηση σε άξονες Χ-Υ.
Το σετ φίλτρων να αποτελείται από φίλτρο exciter, διαχωριστή δέσμης και φίλτρο
barrier. Εναλλάξιμα σετ φιλτρών (υπεριώδες, ιώδες, μπλε, πράσινο) για ευρείας και
στενής ζώνης τεχνικές, για όλα τα φθοριοχρώματα εμπορίου. Βάση φίλτρων τουλάχιστον
5 θέσεων. Ζυγοί διέγερσης φθορισμού για διπλά δείγματα και δείγματα πολλαπλών
ετικετών.
Να περιλαμβάνει ένα μονοχρωματικό φωτομικρογραφικό σύστημα, ειδικό για εφαρμογές
μικροσκοπίας φθορισμού, υψηλής ανάλυσης, τουλάχιστον 3 megapixel, με δυνατότητα
σύνδεσης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Συνοδεύεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή
τελευταίας τεχνολογίας, λογισμικό επεξεργασίας (περιλαμβανομένης της υπέρθεσης) και
διαχείρισης εικόνων και έγχρωμο εκτυπωτή.

Ι4Α08

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Μικροσκόπιο φθορισμού για εφαρμογές ιστοπαθολογίας με σύστημα διέγερσης
προσπίπτοντος φωτός. Σύστημα φωτισμού Koehler, τουλάχιστον 12V/30W. Λαμπτήρας
ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης για προσπίπτον φως υψηλής ενέργειας 100 watt.
Φακοί εστιασμένοι στο άπειρο. Τριόφθαλμος φακός, με δυνατότητα κλίσης και
περιστροφής 360ºC, με διάσπαση δέσμης 0-100% μεταξύ του φακού και της
φωτογραφικής πύλης. Προσαρμογή διακορικής απόστασης. Περιστρεφόμενος πυργίσκος
(nosepiece) 6 θέσεων με δυνατότητα μεγέθυνσης x2.5, x10, x20, x40, x100 (λάδι), με
αντικειμενικούς φακούς (plan achromatic).
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Μηχανική έδρα χωρίς βάση με προσαρμογή τάνυσης, με χονδροειδή και λεπτομερή
ρύθμιση (ευαισθησία 1μm). Συγκρατητής δειγμάτων με προσαρμογή τάνυσης, κίνηση σε
άξονες Χ-Υ. Να περιλαμβάνει μπλε φίλτρο.
Πλήρες εξοπλισμένο με όλα τα κατάλληλα φίλτρα για εφαρμογές φθορίζοντα in situ
υβριδισμού (FISH) και FISH φθοριοχρώματα. Το σετ φίλτρων να αποτελείται από φίλτρο
exciter, διαχωριστή δέσμης και φίλτρο barrier.
Nα περιλαμβάνει ένα μονοχρωματικό φωτομικρογραφικό σύστημα, ειδικό για εφαρμογές
μικροσκοπίας φθορισμού, υψηλής ανάλυσης, τουλάχιστον 12 megapixel, με δυνατότητα
σύνδεσης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να συνοδεύεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή
τελευταίας τεχνολογίας, λογισμικό επεξεργασίας (περιλαμβανομένης της υπέρθεσης) και
διαχείρισης εικόνων και έγχρωμο εκτυπωτή.
I4A09

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΦΑΣΗΣ
Κατάλληλο για τεχνικές αντίθεσης φάσης. Τύπος συστήματος φωτισμού σύμφωνα με τη
μέθοδο Koehler, τουλάχιστον 12V/30W.
Φακοί εστιασμένοι στο άπειρο. Διόφθαλμος φακός, με δυνατότητα κλίσης και
περιστροφής 360ºC και μεγέθυνσης x10.
Προσαρμογή διακορικής απόστασης. Περιστρεφόμενος πυργίσκος (nosepiece) 5 θέσεων
κατάλληλος για αντίθεση φάσης με δυνατότητα μεγέθυνσης x10, x20, x40, x100, με
αντικειμενικούς φακούς (plan achromatic).
Μηχανική έδρα χωρίς βάση με προσαρμογή τάνυσης, με χονδροειδή και λεπτομερή
ρύθμιση (ευαισθησία 1μm). Συγκρατητής δειγμάτων με προσαρμογή τάνυσης, κίνηση σε
άξονες Χ-Υ.
Συγκεντρωτικός φακός κατάλληλος για εφαρμογές αντίθεσης φάσης σε φωτεινό και
σκοτεινό πεδίο.

Ι5Α00

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΤΕΣ, ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ, ΣΕΤ
Σετ με 6 πιπέττες σταθερού όγκου με απολήξεις μίας χρήσης. Όγκος σε micro-liter: 10,
25, 50, 100, 500, 1000. Ο μηχανισμός διασποράς να ελέγχεται μέσω εμβόλου. Οι
πιπέττες να διαθέτουν κομβίον απομάκρυνσης της απόληξης. Η λαβή της πιπέττας, το
έμβολο και το ελατήριο του εμβόλου να μπορούν να τοποθετηθούν σε κλίβανο
αποστείρωσης.
Να συνοδεύεται από βάση.

Ι5Β00

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΤΕΣ, ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΟΓΚΟΥ, ΣΕΤ
Σετ με 5πιπέττες με ψηφιακή ένδειξη του προκαθορισμένου όγκου, αυτόματο εκβολέα
της απόληξης με δυνατότητα χρήσης απολήξεων μίας χρήσης.
Όγκος: 0,5-10μl, 2-20μl, 20-200μl, 500-5000μl.
Σχεδιασμένες να δέχονται κάθε είδους απόληξη.

Εύκολη προσαρμογή όγκου και βαθμονόμηση.
Ι5D00

ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ ΜΕΣΩΝ
Διανεμητής χειρός, να συνοδεύεται από φιάλη αντιδραστηρίων και ειδική προσθήκη
φιάλης για τη σύνδεση της φιάλης αντιδραστηρίων με το διανεμητή. Διανομή έως και
25ml των μέσων, με ακρίβεια μεγαλύτερη από ±0,150 ml.
Χωρητικότητα φιάλης αντιδραστηρίων 500ml.

Ι5J00

ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ
Ψηφιακή απεικόνιση LCD. Πλήρες εύρος pH: 0,000 – 14,000
Υποδιαιρέσεις pH: 0,1 ή 0,01 pH ή 0,001 pH (επιλογή του χειριστή)
Χειροκίνητη αντιστάθμιση θερμοκρασίας από τουλάχιστον 0ºC - +100ºC
Παρέχεται με ηλεκτρόδια υάλου/αναφοράς, σφιγκτήρα ηλεκτροδίου και βάση

Ι5Ο00

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΜΕ ΕΣΤΙΑ
Σταθερή, με συνεχή έλεγχο ταχύτητας έως 1300 rev/min
Μαγνητικός δίσκος
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία έως 450ºC
Διάμετρος 12-15 cm

Ι5R00

ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ, ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΙΩΡΗΜΑΤΩΝ
Τοποθετημένο σε πάγκο, μηχανισμός περιστροφής και ταλάντωσης. Περίπου πέντε
κύλινδροι καλυμμένοι από πλαστικό, διαμέτρου ο καθένας περίπου 320 Χ 30 mm για την
ανάμειξη δειγμάτων περιλαμβανομένων υγρών, πλάσματος, σκόνης και αίματος.
Περιστροφή κυλίνδρου 50 rev/min.

I5T00

ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΔΙΝΗΣΗΣ
Για δοκιμαστικούς σωλήνες και μικρές φιάλες διαμέτρου από 7 έως 35 mm
Μεταβλητή ρύθμιση ταχύτητας, πώμα από καουτσούκ 2500 rpm
Θήκη από χυτοσίδηρο με αντιολισθητική βάση
Λειτουργία μέσω πατήματος κεφαλής ή συνεχής λειτουργία
Λαβές διαθέσιμες για μικροφιαλίδια και μικροπλάκες

Ι6Β00

ΣΚΑΜΠΩ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Μεταλλικό πλαίσιο, επένδυση βινυλίου, και υποστήριγμα πλάτης. Περιστροφή 360ºC.
Προσαρμογή ύψους καθίσματος κατά προσέγγιση μεταξύ 60-80 cm, διαμέτρου 40 cm.
Περιστροφικοί τροχίσκοι. Προσαρμοζόμενο ύψος του υποστηρίγματος πλάτης.

I6G03

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ BUNSEN
Ανθεκτικής κατασκευής με περίβλημα από υλικό ανθεκτικό σε διάβρωση
Εύρος θερμοκρασίας περίπου 700-1000 ºC
Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λόγους όπως θέρμανση δοκιμαστικών σωλήνων,
χωνευτηρίων, μικρών φιαλών και ποτήρια ζέσεως, ανεξαρτήτως σχήματος
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Ι6Χ00

ΕΡΜΑΡΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΛΑΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Μεταλλική κατασκευή με δίσκους συγκράτησης των πλακών των δειγμάτων κηρός
Να συνοδεύεται από εναλλάξιμα διαχωριστικά
Συνολική χωρητικότητα περίπου 2000 πλάκες παραφίνης

Ι6Υ00

ΕΡΜΑΡΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΛΑΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ
Μεταλλική κατασκευή με περίπου 14 συρτάρια για πλάκες διαστάσεων περίπου 76 Χ 26
mm
Συνολική χωρητικότητα περίπου 6000 πλάκες

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
1. Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα.
Θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό ανάλυσης του μετάλλου από τον κατασκευαστικό οίκο,
πρωτότυπο ή επίσημα επικυρωμένο. Τελικό φινίρισμα εργαλείων ΜΑΤ.
2. Τα εργαλεία θα φέρουν :
 Κωδικό εργοστασίου αντίστοιχο με του καταλόγου εργαλείων του ιδίου εργοστασίου.
 Το logo του εργοστάσιου κατασκευής
 Τον αριθμό σειράς (serial number)
3. Να υπάρχει συμφωνία των αιτουμένων ειδών με τα προσφερόμενα και κατά προσέγγιση συμφωνία
των μεγεθών, σε περίπτωση που στον κατάλογο του κατασκευαστικού οίκου δεν περιλαμβάνεται
εργαλείο του ζητούμενου μεγέθους. Να αναγράφεται η σελίδα του επίσημου καταλόγου του εργοστασίου, που εικονίζεται ο προσφερόμενος κωδικός του εργαλείου.
4. Να κατατεθεί πρωτότυπος κατάλογος εργοστασίου.
5. Να μην προσφερθούν εργαλεία συγκεντρωτικών οίκων ή οίκων RELABEL, αλλά μόνον εργοστασίου κατασκευής.
6. Εργοστασιακή εγγύηση εργαλείων τουλάχιστον 2 ετών.
7. Τα εργαλεία θα φέρουν ειδική μήτρα για την υποστήριξη μελλοντικής διαδικασίας ηλεκτρονικά
υποστηριζόμενης παρακολούθησης εργαλείων / αποστείρωσης.
8. Κατά τη φάση της αξιολόγησης, η επιτροπή κατά την κρίση της μπορεί να ζητήσει αντιπροσωπευτικά δείγματα για όλες τις κατηγορίες των αιτουμένων εργαλείων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι έλεγχοι δειγμάτων :
Έλεγχος για το φινίρισμά στα συλληπτικά άκρα, στις αρθρώσεις, στο κλείστρο των λαβίδων.
Τα εργαλεία δεν θα πρέπει να έχουν “κοφτερά” σημεία στο φινίρισμα άλλως θα αποκλείονται.
Δοκιμή των βελονοκάτοχων για τη σταθερή σύλληψη των βελονών συρραφής (δεν πρέπει να
στρίβει η βελόνα κατά τη χρήση).
Δοκιμή των ψαλιδιών για τις κοπτικές τους ικανότητες.

Δοκιμή των δειγμάτων στον κλίβανο ατμού, ώστε να διαπιστωθεί η αντοχή των επιφανειακών
στρωμάτων.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΣΕΤ ΝΕΦΡEΚΤΟΜΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A/A

ΤΕΜ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Στυλεός νυστεριών Νο.3
Στυλεός νυστεριων Νο.4
Στυλεός Λεπτός - Μακρύς
Λαβίδα χειρ/κή STANDARD 25cm
Λαβίδα ανατομική STANDARD 25cm
Λαβίδα ανατομική STANDARD 20cm
Λαβίδα CUSHING (POTTS), 20cm
Ψαλίδι METZENBEUM κυρτό 25cm
Ψαλίδι METZENBAUM κυρτό 18cm
Ψαλίδι ραμμάτων εμβλύ-ευθύ,17,5cm
MOSQUITO HALSTED κυρτά 12,5cm
MOSQUITO HALSTED ευθέα 12,5cm
Λαβίδες KELLY κυρτές 14,5cm
Λαβίδες ιστών οργάνων ALLIS 19cm
Λαβίδες αιμοστατικέςκυρτές ADSON 18,5cm
Λαβίδες KOCHER OCHSNER κυρτές 26cm
Λαβίδες KOCHER OCHSNER κυρτές 24cm

1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
4
2
4
1
2
1
1

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

28
29

Λαβίδα Θυριδωτή FOERSTER - BALLENGER ευθεία , 24cm
Βελονοκάτοχο HEGAR διαμαντέ 24,5cm
Βελονοκάτοχο HEGAR 20cm
Dissecteur RUMEL ελαφρώς κυρτό 24cm
Dissecteur RUMEL κυρτό 24cm
Λαβίδες Μίσχου GUYON 23,5cm
Λαβίδες Μίσχου GUYON 23cm
Λαβίδα αποκλεισμού DE BAKEY σιαγ.58mm, μήκ. 27cm
Αγκιστρο FARABEUF 15cm, ζεύγος
Άγγιστρο Κύστης KOCHER ,75χ30mm
Άγκιστρο φλεβών-αγγείων CUSHING, διαστ. 10x13mm, μήκους
203mm
Αγκιστρο DEAVER 50mm, 31cm

30
31
32
33
34
35

Διαστολέας κοιλίας BALFOUR 200X235MM
Ρουχολαβίδες BACKHAUS 13,5cm
Ρύγχος αναρρόφησης YANKAUER
Βάση κυτίου αποστείρωσης διαστ. 470χ274χ120mm
Καπάκι κυτίου αποστείρωσης με θέση για φίλτρο
Σχάρα εργαλείων κυτίου απτοστέιρωσης

1
6
1
1
1
1

ΣΕΤ ΚΥΣΤΗΣ
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1
1

A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λαβή νυστεριών Νο.3
Λαβή νυστεριών Νο.4
Ψαλίδι ευθύ , οξύ/αμβλύ μήκους 145mm
Ψαλίδι ΜΑΥΟ ευθύ μήκους 170mm
Ψαλίδι ΜΑΥΟ κυρτό μήκους 170mm
Ψαλίδι Μetzenbaum κυρτό μήκους 180mm
Λαβίδα ανατομική STANDARD μήκους 145mm
Λαβίδα ανατομική STANDARD μήκους 200mm
Λαβίδα ανατομική STANDARD 250mm
Λαβίδα χειρουργική STANDARD μήκους 145mm
Λαβίδα χειρουργική STANDARD μήκους200mm
Λαβίδα HALSTED-MOSQUITO κυρτή, μήκους 125mm
Λαβίδα αιμοσταστική CRILE ευθεία, μήκους 160mm
Λαβίδα αιμοσταστική CRILE κυρτή, μήκους 160mm
Λαβίδα αιμοσταστική ROCHESTER-PEAN κυρτή, μήκους
200mm
Λαβίδα αιμοσταστική KOCHER-OCHSNER κυρτή, μήκους
180mm
Ντισεκτέρ MIXTER-O'SHAUGNESSY 190mm
Ρουχολαβίδα BACKHAUS, μήκους 135mm
Τολυπολαβίδα FOERSTER, ευθεία, μήκους 245mm
Άγκιστρο φλεβών-αγγείων CUSHING, διαστ. 10x13mm, μήκους 203mm
Άγκιστρο US-ARMY, διαστ., 26X15/43X15-23X15/40X15
Άγκιστρο RICHARDSON, 30X29MM 242MM
Διαστολέας κοιλίας BALFOUR 200X235MM
Βελονοκάτοχο ΜΑΥΟ HEGAR 150mm
Βελονοκάτοχο HEGAR 20cm
Βελονοκάτοχο διαμαντέ MASSON 265ΜΜ
Mήλη αυλακωτή 145mm
Άναρρόφηση YANKAUER, 2.0MM 285MM
Λαβίδα ALLIS 5x6 δόντια, μήκους 155mm
Λαβίδα ιστών BABCOCK, 170mm
Άγκιστρο DEAVER πλάτους 75mm, μήκους 324mm
Διαστολέας κοιλίας GOSSET.
Οδηγός καθετήρα GUYON κυρτός, 365mm
Διατολέις ουρήθρας GUYON , 16FR, 255mm
Διατολέις ουρήθρας GUYON , 18FR, 255mm
Διατολέις ουρήθρας GUYON , 20FR, 255mm
Βάση κυτίου αποστείρωσης διαστ. 590x285x157 ΜΜ
Καπάκι κυτίου αποστείρωσης
Σχάρα εργαλειών κυτίου διαστ. 540X253X56MM

ΤΕΜ
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
8
4
4
2
2
2
6
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

ΣΕΤ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ
A/A
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λαβή νυστεριών Νο.3

ΤΕΜ
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Λαβή νυστεριών Νο.4
Λαβή νυστεριών Νο.7
Λαβή μαχαιριδίου No 3L
Ψαλίδι ευθύ , οξύ/αμβλύ μήκους 145mm
Ψαλίδι ΜΑΥΟ ευθύ μήκους 170mm
Ψαλίδι ΜΑΥΟ κυρτό μήκους 170mm
Ψαλίδι Μetzenbaum κυρτό μήκους 180mm
Ψαλίδι κυρτό , MAYO-HARRINGTON, 230mm
Λαβίδα ανατομική STANDARD μήκους 145mm
Λαβίδα ανατομική STANDARD μήκους 200mm
Λαβίδα ανατομική STANDARD 250mm
Λαβίδα χειρουργική STANDARD μήκους 145mm
Λαβίδα χειρουργική STANDARD μήκους200mm
Λαβίδα HALSTED-MOSQUITO ευθεία, μήκους 125mm
Λαβίδα HALSTED-MOSQUITO κυρτή, μήκους 125mm
Λαβίδα αιμοσταστική CRILE ευθεία, μήκους 160mm
Λαβίδα αιμοσταστική CRILE κυρτή, μήκους 160mm
Λαβίδα αιμοσταστική ROCHESTER-PEAN κυρτή, μήκους 160mm
Λαβίδα ROCHESTER-PEAN κυρτή, μήκους200mm
Λαβίδα αιμοσταστική KOCHER-OCHSNER κυρτή, μήκους 160mm
Λαβίδες KOCHER ευθείες 200mm
Λαβίδα ορθής γωνίας WERTHEIM -CULLEN, 216mm
Ντισεκτέρ MIXTER-O'SHAUGNESSY 190mm
Ρουχολαβίδα BACKHAUS, μήκους 135mm
Τολυπολαβίδα FOERSTER, ευθεία, μήκους 245mm
Άγκιστρο φλεβών-αγγείων CUSHING, διαστ. 10x13mm, μήκους
203mm
Άγκιστρο US-ARMY, διαστ., 26X15/43X15-23X15/40X15
Άγκιστρο VOLKMANN 6 αμβλέων οδόντων , 8X29MM 222MM
Άγκιστρο RICHARDSON, 23X20MM 242MM
Άγκιστρο RICHARDSON, 30X29MM 242MM
Άγκιστρο RIBBON εύκαμπτο,330χ40MM
Άγκιστρο DEAVER, πλάτους 50MM, μήκους 311mm
Βελονοκάτοχο ΜΑΥΟ HEGAR 150mm
Βελονοκάτοχο HEGAR 20cm
Βελονοκάτοχο HEGAR διαμαντέ 24,5cm
Μήλη με μάτι διαμ., 2,5mm, μήκους 145mm
Άναρρόφηση YANKAUER, 2.0MM 285MM
Λαβίδες ιστών οργάνων ALLIS 19cm
Λαβίδα νεφρού GUYON 230mm
Οδηγός καθετήρα GUYON κυρτός, 365mm
Βάση κυτίου αποστείρωσης διαστ. 592x285x157 ΜΜ
Καπάκι κυτίου αποστείρωσης
Σχάρα εργαλειών κυτίου διαστ. 540X253X76MM
ΣΕΤ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ

A/A
1
2
106

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Άγγιστρα - Διαστολείς
DOYEN κάθετο άγγιστρο 120 Χ 60mm

ΤΕΜ.

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
2
4
4
4
4
4
4
1
1
8
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

3
4
5

FRITSH κυρτό άγγιστρο 46 Χ 75mm
DOYEN διπλής κυρτότητας 53 Χ 80mm
Διαστολέας κοιλίας BALFOUR 200X235MM

1
1
1

6
7

Λαβές μαχαιριδίων
No 4
No 3L

1
1

8
9
10
11

Ψαλίδια
MAYO κυρτό 17cm
SIMS ισχυρό αμβλύ ευθύ 20cm
NELSON - METZENBAUM κυρτό 23cm

1
1
1

12
13
14

Λαβίδες χειρουργικές
STANDARD 14,5cm
ADSON
STANDARD 20cm

2
1
1

Λαβίδες ανατομικές
STANDARD 16cm
STANDARD 20cm
STANDARD 30cm

1
1
1

19
20
21
22

Λαβίδες αιμοστατικές
MOSQUITOES κυρτές 12,5cm
PEAN κυρτές 14cm
ROCHESTER – PEAN κυρτές 18,5cm
PEAN κυρτές 24cm

5
6
6
2

23
24

Τολυπολαβίδες
FOERSTER – BALLENGER ευθείες 24cm
FOERSTER – BALLENGER κυρτές 24cm

2
1

25
26
27

KOCHER – Ρούχων
KOCHER ευθείες 20cm
KOCHER κυρτές 20cm
Ρούχων BACKHAUS 13,5cm

2
2
6

28
29

Βελονοκάτοχα
MAYO HEGAR 18cm
MASSON 26,5cm

1
1

30
31

Διάφορα
Μητρομήλη εύκαμπτη αριθμημένη SIMS 330 X 4mm
Ρύγχος αναρρόφησης ευθύ POOL 225mm

1
1

32
33

Κυτίο αποστείρωσης αποτελούμενο από :
Βάση κυτίου διαστ. 592x274x120mm
Καπάκι κυτίου χρώματος ασημί

1
1

15
16
17
18

34
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Σχάρα ανοξείδωτη 485 Χ 254 Χ 50mm
Ετικέτα μεταλλική με την ένδειξη του set

1

ΣΕΤ ΤΟΚΕΤΟΥ
A/A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Βάλβες Μαιευτικές
Βάλβες Μαιευτικές DOYEN 90 x 60mm
Βάλβες Μαιευτικές DOYEN 120 x 60mm
Λαβίδα STANDARD ανατομική 200mm
Λαβίδα STANDARD χειρουργική 200mm
Λαβίδες FOERSTER θυριδωτές ευθεία
240mm
Λαβίδες KOCHER ευθείες 200mm
Ψαλίδι γυναικολογικό κυρτό αμβλύ 180mm
Ψαλίδι METZENBAUM κυρτό 200mm
Ψαλίδι STANDARD οξύ / αμβλύ ευθύ
150mm
Ψαλίδι SCHUHMACHER Ομφάλιου λώρου
155mm
Βελονοκάτοχο HEGAR ισχυρό 200mm
Κουτί αποστείρωσης εργαλείων, διαστάσεων
470 x 285 x 112mm αποτελούμενο από :
Βάση κουτιού από αλουμίνιο διαστ.470χ274χ90mm
Κάλυμμα κουτιού αποστείρωσης με θέση
για φίλτρο
Σχάρα ανοξείδωτη 406 x 254 x 50mm
Ετικέτα μεταλλική με την ένδειξη του SET

ΤΕΜ

2
2
1
1
2
2
2
2
1
2
2

1
1
1
1

ΣΕΤ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ & ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ

1
2
3
4
5

Ψαλίδι METZENBAUM ευθύ μήκους 230mm
Ψαλίδι Μetzenbaum κυρτό μήκους 180mm
Ψαλίδι METZENBAUM κυρτό 200mm
Λαβίδες KOCHER - OSCHNER κυρτές 200mm
Λαβίδα σύλληψης ισχυρή οδοντωτή ελαφρώς κυρτή BIRCHER-GANSKE

1
2
2
4
1

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Άγκιστρο, οξύ μονόδοντο VOLKMANN 222mm
Άγκιστρο, ISRAEL 5 αμβλέων οδόντων μήκους 253mm
ΔIAΣTOΛEAΣ MEYERDING MEDIUM 76x25x230mm
Άγκιστρο διπλού άκρου, HIBBS, διαστ.76X25MM229MM
Άγκιστρο διπλού άκρου, HIBBS, διαστ.242MM25X75MM
Διαστολέας οξύς GELPI 135mm
Αποκολλητήρας LANGENBECK πλάτους 8mm, μήκους 195mm
Ράσπα ΚΕΥ πλάτους 6,4mm, μήκους 180mm
Ράσπα ΚΕΥ πλάτους 10mm, μήκους 190mm
Ράσπα ΚΕΥ πλάτους 13mm, μήκους 190mm

2
2
2
2
2
3
1
1
1
1
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Ράσπα ΚΕΥ πλάτους 19mm, μήκους 200mm
Μοχλός BENNETT 235 x 65 x 25mm (compra)
Μοχλός MURPHY-LANE 18/30MM 330MM
Ράσπα πλευρών LANGENBECK πλάτους16mm, μήκους 190mm
Κοχλιάριο SIMON διαμ., 3,6mm, μήκους 236mm
Κοχλιάριο SIMON διαμ., 4,4mm, μήκους 236mm
Κοχλιάριο SIMON διαμ., 6,8mm, μήκους 242mm
Κοχλιάριο SIMON διαμ., 14,5mm, μήκους 242mm
Κοχλιάριο SIMON διαμ., 10mm, μήκους 242mm
Κοχλιάριο SIMON διαμ., 11,5mm, μήκους 242mm
Κοχλιάριο SIMON διαμ., 13mm, μήκους 242mm
Σφυρί 725 γραμ. μήκους 235mm
Οστεοτόμος SMITH-PTRSN ευθύς πλάτους 16mm, μήκους 205mm
Οστεοτόμος SMITH-PTRSN κυρτός πλάτους 16mm, μήκους 205mm
Οστεοτόμος SMITH-PTRSN ευθύς πλάτους 19mm, μήκους 205mm
Οστεοτόμος SMITH-PTRSN κυρτός πλάτους 25mm, μήκους 205mm
Οστεοτόμος HIBBS κυρτός πλάτους 32mm, μήκους 245mm
Οστεοτόμος με HARTPRESS χειρολαβή πλάτους 10mm, μήκους 203mm
Οστεοτόμος με HARTPRESS χειρολαβή, κυρτός, πλάτους 10mm, μήκους
203mm
Οστεοτόμος με HARTPRESS χειρολαβή πλάτους 15mm, μήκους 203mm
Οστεοτόμος με HARTPRESS χειρολαβή πλάτους 20mm, μήκους 203mm
Οστεοτόμος LEXER με HARTPRESS χειρολαβή πλάτους 25mm, μήκους
225mm
Οστεάγρα LANE 320mm
Οστεάγρα LOWMAN 205mm
Οστεάγρα LOWMAN 178mm
Οστεοψαλίδα LISTON ευθεία 280mm
Ρύγχος αναρρόφησης FRAZIER 9fr, μήκους εργασίας 102mm
Άγκιστρο TAYLOR 197MM30X100MM
Άγκιστρο νεύρων οξύ ADSON
Κατσαβίδι μήκος 200 mm, για βίδες διαμ. 2,7 – 3,5- 4,0 mm με ελατήριο
για συγκράτηση βιδών
Κατσαβίδι μήκος 200 mm, για βίδες διαμ. 4,5 – 6,5 mm με ισχυρή λαβή
Κατσαβίδι μήκος 200 mm εξαγωνικό για βίδες διαμ. 2,7 - 3,5 - 4,0 mm
Κατσαβίδι μήκος 200 mm εξαγωνικό για βίδες διαμ 4,5 - 6,5 mm
Κεφαλή εξαγωνικού κατσαβιδιού μήκους 130 mm με square στέλεχος για
βίδες διαμ. 4,5 – 6,5mm
Οδηγός τρυπανιών και προστατευτικός σωλήνας για 2,0mm τρυπάνια
Οδηγοί τρυπανιών για διαμ 3,2mm
Οδηγός τρυπανιών για τρυπάνια 3,2mm
Οδηγός τρυπανιών για αυτοσυμπιέζουσες πλάκες αποτελούμενος από χειρολαβή και οδηγό αποσυμπίεσης 3,2mm

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Οδηγός τρυπανιών για αυτοσυμπιέζουσες πλάκες αποτελούμενος από χειρολαβή και οδηγό αποσυμπίεσης 3,2mm

1

55
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Βοηθητικός οδηγός τρυπανιών με οξεία βελόνη 6,5mm
Οδηγοί πλακών για φαρδιές πλάκες
Οδηγοί πλακών για στενές πλάκες
Σύστημα συμπίεσης πλακών
Κλειδί για το σύστημα συμπίεσης

1
1
1
1
1
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53

1
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Κλειδί σύσφιξης μπουλονιών
Λυγιστήρες για Standard πλάκες 5 οπών μήκους 90mm
Λυγιστήρες για Standard πλάκες 7 οπών μήκους 120mm
Λυγιστήρες για Standard πλάκες 9 οπών μήκους 150mm
Κλειδί Τ με quik action chuck για εργαλεία με τετράγωνο άκρο
Μετρητής βάθους διαμ. 4,5mm μήκος 130 mm
Προστατευτικά sheath για 3,5mm
Προστατευτικά sheath για 4,5mm
Ενταφιαστήρας κεφαλής βιδών διαμ. 6,5mm
Μετρητής βάθους μήκους 220 mm για βίδες διαμ. 4,5 – 6,5 mm
Κλειδί συγκράτησης παξιμαδιών
Βάση κυτίου αποστείρωσης διαστ. 590x290x187 ΜΜ
Καπάκι κυτίου αποστείρωσης
Σχάρα εργαλειών κυτίου διαστ. 540X253X56MM

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ΣΕΤ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ & ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ
A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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20
21
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23
24
25
26
27

110

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συρματοκόπτης με οδοντωτή λάμα, μήκους 120mm
Άγκιστρο 2 αμβλέων οδόντων μικρής κυρτότητας, μήκους 165mm
Άγκιστρο διπλό SENN-MILLER, διαστ., 8X7/18X5.5MM
Διαστολέας οξύς GELPI 135mm
Αποκολλητήρας LANGENBECK πλάτους 8mm, μήκους 195mm
Ράσπα πλευρών LANGENBECK πλάτους16mm, μήκους 190mm
Λίμα οστών PUTTI διπλού άκρου μήκου; 270mm
Κοχλιάριο SCHEDE διαμ., 2,5mm,. Μήκους 172mm
Κοχλιάριο SCHEDE διαμ., 3,4mm,. Μήκους 172mm
Κοχλιάριο SCHEDE διαμ., 4,2mm,. Μήκους 172mm
Κοχλιάριο SCHEDE διαμ., 5,2mm,. Μήκους 172mm
Κοχλιάριο SCHEDE διαμ., 6,3mm,. Μήκους 172mm
Σφυρί COTTLE διαμ., κεφαλής 30mm, βάρους 235γραμ., μήκους 185mm
Οστεοτόμος LAMBOTTE πλάτους 8mm, μήκους 125mm
Οστεοτόμος LAMBOTTE πλάτους 10mm, μήκους 125mm
Οστεοτόμος LAMBOTTE πλάτους 12mm, μήκους 125mm
Οστεοψαλίδα διπλής άρθρωσης RUSKIN, ευθεία μήκους 190mm
Οστεοψαλίδα διπλής άρθρωσης RUSKIN, ευθεία μήκους 2800mm
Οδηγός τένοντα BUNNEL 230mm
Συρματοκόπτης REILL, μήκους 175mm
Συρματοκόπτης ισχυρός διαμαντέ, μήκους 175mm
Οδηγός διπλού άκρου
Οδηγός ΜΙΝΙ για τρυπάνια διαμ. 1,1mm - 1,5mm
Οδηγός για τρυπάνια διαμ. 2,0 mm και προστατευτικός σωλήνας για
τρυπάνια
Οδηγός ΜΙΝΙ για τρυπάνια 2,5mm και προστατευτικός σωλήνας για
τρυπάνια
Οδηγός για τρυπάνια διαμ. 2,5mm (ανταλλακτικοί οδηγοί 2)
Προστατευτικός σωλήνας διαμ. 3,5mm για τρυπάνια και κολαούζα διαμ.
2,7mm

ΤΕΜ.
1
1
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Οδηγός και προστατευτικός σωλήνας για 3,5mm κολαούζα και τρυπάνια
Οδηγός κεφαλής εξαγωνικού κατσαβιδιού διαμ 2,7- 3,5 – 4,0 mm
Μετρητής βάθους με Dental στέλεχος για βίδες διαμ. 1,5 – 2,0 mm
Μετρητής βάθους με τετράγωνο στέλεχος για βίδες διαμ. 2,7 – 3,5 – 4,0
mm
Χειρολαβή με quick – action chuck με υποδοχή DENTAL για διάφορα εργαλεία

1
1
1
1

Χειρολαβή με quick – action chuck με υποδοχή SQUARE για διάφορα εργαλεία
Μετρητής βάθους μήκους 140 mm για βίδες διαμ. 1,5 -2,0mm
Μετρητής βάθους μήκους 155 mm για βίδες διαμ. 2,7 -3,5 – 4,0 mm
Λυγιστήρας μικρών πλακών μήκος 120 mm
Λαβίδα συλλήψεως μικρών πλακών μήκος 135 mm
Χειροτρύπανο μικρό, αυλοφόρο με τσοκ 3 σιαγόνων
STEINMANN 4.0X120MM
STEINMANN 4.0X150MM
STEINMANN 4.0X180MM
STEINMANN 4.0X210MM
Λαβή χειροτρύπανου HUDSON
Προέκταση χειροτρύπανου HUDSON
Φρέζα HUDSON διαμ., 9mm
Φρέζα HUDSON διαμ., 14mm
Φρέζα HUDSON σφαιρική διαμ., 16mm
Φρέζα HUDSON σφαιρική διαμ., 22mm
Σμήλη FREER ευθέια πλάτους 4mm,μήκους 160mm
Οστεολαβίδα KERN MINI 155mm
Βάση κυτίου αποστείρωσης διαστ. 590x290x187 ΜΜ
Καπάκι κυτίου αποστείρωσης
Σχάρα εργαλειών κυτίου διαστ. 540X253X56MM

1

ΣET ΙΣΧΙΟΥ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Άγκιστρα αυτόματα TRAVERS 4 x 5 αμβλέων
οδόντων 215mm
Άγκιστρα KORTE 24cm 8 ημιοξέων δοντιών
Άγκιστρα KOCHER-WAGNER 28cm κυρτό
αμβλύ 94x36 λάμα
Άγκιστρα VOLKMANN μονόδοντο οστών
24,5cm
Άγκιστρα LANGENBECK 21,5cm κάθετο με
λάμα 70 x 14mm
Μοχλός SCHUMACHER-WAGNER κυρτό πριονωτό 345x37x18mm
Μοχλός 45° x 300 x 28mm με θυριδωτή λαβή
V-TIP Μοχλός 60° x 300 x 28mm με θυριδωτή λαβή
Μοχλός WATSON JONES 280mm αμβλύς

ΤΕΜ
2
1
1
1
1
1
1
1
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Μοχλός HOHMANN 240 x 17mm αμβλύ άκρο
Μοχλός LANGE – HOHMANN διπλής κυρτότητας 265x30mm με αβλύ άκρο
Μοχλός VERBRUGGE – MULLER 240 x 44mm
Μοχλός 90° x 240 x 22mm “Femoral neck
tip”
Μοχλός HOHMANN 260 x 24mm αβλύ άκρο
Μοχλός BENNETT 235 x 65 x 25mm
(compra)
Σμήλη LEXER με hart – press λαβή ελαφρώς
κυρτή 265 x 16mm
Σμήλη LAMBOTTE ευθεία 245 x 30mm
Σμήλη LAMBOTTE κυρτή 245 x 25mm
Σμήλη LEXER αυλακωτή 280 x 15mm με hart
press λαβή
Σφυράκι heath 600gr.
Κοχλιάρια Με hart press λαβή 270 x 10mm
Αποκολλητήρες LAMBOTTE κυρτός 215 x
20mm
Μοχλός-Αποκολλητήρας κεφαλής μηριαίου
MURPHY-LANE 340x30mm
IMPACTOR κεφαλής μηριαίου με polyamide
Τριμπουσόν αφαίρεσης κεφαλής μηριαίου
Σχάρα ανοξείδωτου χάλυβα 540 x 254 x
70mm
Κουτί αποστείρωσης εργαλείων, διαστάσεων
592 x 285 x 142mm αποτελούμενο από :
Βάση κουτιού αποστείρωσης 592 x 285 x
142mm
Κάλυμμα με μόνιμο φίλτρο
Ετικέτα μεταλλική με την ένδειξη του set
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ΣΕΤ ΣΥΡΜΑΤΟΣ
Α/Α
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συρματοκόπτης με οδοντωτή λάμα, μήκους 120mm
Λαβίδα χειρουργική STANDARD μήκους 145mm
Λαβίδα CRILE,κυρτή, μήκους 145mm
Λαβίδα KOCHER ευθεία 160mm
Ρουχολαβίδα BACKHAUS, μήκους 135mm
Τολυπολαβίδα FOERSTER, ευθεία, μήκους 245mm
Σύρμα διαμ.μ 0,5mm, ρολό 10 μέτρων
Σύρμα διαμ.μ 1,0mm, ρολό 10 μέτρων
Σύρμα διαμ.μ 1,2mm, ρολό 10 μέτρων
Σύρμα διαμ.μ 1,5mm, ρολό 10 μέτρων
Βελόνη KIRSCHNER 1.6X310MM
Βελόνη KIRSCHNER 1.8X310MM
Βελόνη KIRSCHNER 2.2X310MM
Χειρουργικό τρυπάνι χειρός με τσοκ JACOBS
Χειροτρύπανο μικρό, αυλοφόρο με τσοκ 3 σιαγόνων
Χειρολαβή "Τ" με τσοκ JACOBS

ΤΕΜ.
1
1
2
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1
1
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2
2
1
1
1
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Βάση κυτίου αποστείρωσης διαστ. 590x290x120 ΜΜ
Καπάκι κυτίου αποστείρωσης
Σχάρα εργαλειών κυτίου διαστ. 540X253X56MM
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ΣΕΤ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
Α/Α
1
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ.

Λαβή νυστεριών Νο.3
Λαβή νυστεριών Νο.4
Λαβή νυστεριών Νο.7
Ψαλίδι ΜΑΥΟ ευθύ μήκους 170mm
Ψαλίδι ΜΑΥΟ κυρτό μήκους 170mm
Ψαλίδι Μetzenbaum διαμαντέ κυρτό μήκους 180mm
Ψαλίδι Μetzenbaum διαμαντέ κυρτό μήκους 200mm
Λαβίδα ανατομική STANDARD μήκους 145mm
Λαβίδα ανατομική STANDARD μήκους 200mm
Λαβίδα χειρουργική STANDARD μήκους 145mm
Λαβίδα χειρουργική STANDARD μήκους200mm
Λαβίδα HALSTED-MOSQUITO ευθεία, μήκους 125mm
Λαβίδα HALSTED-MOSQUITO κυρτή, μήκους 125mm
Λαβίδα αιμοσταστική CRILE ευθεία, μήκους 160mm
Λαβίδα αιμοσταστική CRILE κυρτή, μήκους 160mm
Λαβίδα αιμοσταστική ROCHESTER-PEAN κυρτή, μήκους
200mm
Λαβίδα αιμοσταστική KOCHER-OCHSNER κυρτή, μήκους
180mm
Ντισεκτέρ MIXTER 230mm
Ρουχολαβίδα BACKHAUS, μήκους 135mm
Τολυπολαβίδα FOERSTER, ευθεία, μήκους 245mm
Άγκιστρο US-ARMY, διαστ., 26X15/43X15-23X15/40X15
Άγκιστρο VOLKMANN 4 αμβλέων οδόντων , 8X19MM 222MM
Άγκιστρο κοιλίας εύκαμπτο,2 5X250MM
Διαστολέας κοιλίας BALFOUR 200X265MM
Βελονοκάτοχο ΜΑΥΟ HEGAR 150mm
Βελονοκάτοχο ΜΑΥΟ HEGAR 185mm
Άναρρόφηση YANKAUER, 2.0MM 285MM
Λαβίδα ALLIS 5x6 δόντια, μήκους 155mm
Λαβίδα ιστών BABCOCK, 170mm
Βάση κυτίου αποστείρωσης διαστ. 590x290x187 ΜΜ
Καπάκι κυτίου αποστείρωσης
Σχάρα εργαλειών κυτίου διαστ. 540X253X56MM
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ΣΕΤ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
Α/Α
1
2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λαβή νυστεριών Νο.4
Ψαλίδι ευθύ αμβλύ μήκους 145mm

ΤΕΜ
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Ψαλίδι ευθύ αμβλύ μήκους 165mm
Ψαλίδι κυρτό αμβλύ μήκους 165mm
Ψαλίδι Μetzenbaum διαμαντέ κυρτό μήκους 180mm
Λαβίδα ανατομική STANDARD μήκους 145mm
Λαβίδα χειρουργική STANDARD μήκους 145mm
Λαβίδα KELLY ευθεία 145mm
Λαβίδα KELLY κυρτή 145mm
Λαβίδα αιμοσταστική CRILE ευθεία, μήκους 160mm
Λαβίδα αιμοσταστική CRILE κυρτή, μήκους 160mm
Λαβίδα ΡΕΑΝ ευθεία 130mm
Λαβίδα ADSON κυρτή 180mm
Λαβίδα KOCHER ευθεία 140mm
Λαβίδα KOCHER ευθεία 160mm
Άγκιστρο FARABEUF, ζεύγος διαστ., 25X10/32X1222X10/28X12
Άγκιστρο VOLKMANN, 2 οξέων οδότνων, διαστ.,
9X8MM222MM
Βελονοκάτοχο διαμαντέ MAYO -HEGAR 185mm
Μήλη πυρηνωτή διπλού άκρου, διαμ., 2,0mm, μήκους
160mm
Μήλη NELATON κυρτή, μήκους 160mm
Άναρρόφηση YANKAUER, 2.0MM 285MM
Κοχλιάριο VOLKMANN διαμ., 14,5mm, μήκους 172mm
Βάση κυτίου αποστείρωσης διαστ., 300Χ274Χ120mm
Καπάκι κυτίου αποστείρωσης
Σχάρα εργαλείών κυτίου αποστείρωσης διαστ.,
243X253X56MM

1
1
2
1
1
1
4
4
4
6
2
6
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

ΣΕΤ ΑΓΓΕΙΟΤΟΜΗΣ
A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ψαλίδι ευθύ οξύ μήκους 110mm
Λαβίδα ανατομική STANDARD μήκους 145mm
Λαβίδα ADSON 1x2 δόντια, μήκους 120mm
Λαβίδα HALSTED-MOSQUITO ευθεία, μήκους 125mm
Λαβίδα HALSTED-MOSQUITO κυρτή, μήκους 125mm
Ρουχολαβίδα BACKHAUS, μήκους 90mm
Βελονοκάτοχο MAYO HEGAR, μήκους 150mm
Λαβή νυστεριών Νο.3
Άγκιστρο 2 οξέων οδόντων μικρής κυρτότητας, 165mm
Άγκιστρο LANGENBECK GREEN, 16 X6MM159MM
Τολυπολαβίδα FOERSTER, ευθεία, μήκους 245mm
Ρουχολαβίδα BACKHAUS, μήκους 135mm
Βάση κυτίου αποστείρωσης διαστ., 300Χ274Χ120mm
Καπάκι κυτίου αποστείρωσης
Σχάρα εργαλείών κυτίου αποστείρωσης διαστ.,
243X253X56MM
ΣΕΤ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΟΥΣ
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ΤΕΜ.
1
1
1
2
4
4
1
1
2
1
1
2
1
1
1

A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜ.

Λαβή νυστεριών Νο.3
Ψαλίδι ευθύ , οξύ/αμβλύ μήκους 145mm
Ψαλίδι ΜΑΥΟ ευθύ μήκους 170mm
Ψαλίδι Μetzenbaum κυρτό μήκους 180mm
Λαβίδα ανατομική STANDARD μήκους 145mm
Λαβίδα χειρουργική STANDARD μήκους 145mm
Λαβίδα HALSTED-MOSQUITO ευθεία, μήκους
125mm
Λαβίδα HALSTED-MOSQUITO κυρτή, μήκους 125mm
Λαβίδα αιμοσταστική CRILE κυρτή, μήκους 160mm
Ρουχολαβίδα BACKHAUS, μήκους 90mm
Τολυπολαβίδα FOERSTER, ευθεία, μήκους 245mm
Βελονοκάτοχο διαμαντέ CRILE-WOOD,μήκους
145mm
Λαβίδα ιστών BABCOCK, 170mm
Άγκιστρο LANGENBECK διαστ., 40X10MM
Βάση κυτίου αποστείρωσης διαστ. 590x274x140 ΜΜ
Καπάκι κυτίου αποστείρωσης
Σχάρα εργαλειών κυτίου διαστ. 540X253X56MM

1
1
1
1
1
1
2
4
4
4
1
1
1
2
1
1
1

ΣΕΤ ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΩΝ
A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λαβή νυστεριών Νο.3
Λαβή νυστεριών Νο.4
Λαβή νυστεριών Νο.7
Ψαλίδι ευθύ , οξύ/αμβλύ μήκους 145mm
Ψαλίδι MAYO ευθύ αμβλύ 17cm
Ψαλίδι MAYO κυρτό 17cm
Ψαλίδι METZENBAUM κυρτό 18cm
Ψαλίδι σύρματος κυρτό 12cm
Λαβίδα ανατομική STANDARD μήκους 145mm
Λαβίδα ανατομική STANDARD μήκους 200mm
Λαβίδα χειρουργική STANDARD μήκους 145mm
Λαβίδα χειρουργική STANDARD μήκους200mm
Λαβίδα HALSTED-MOSQUITO ευθεία, μήκους 125mm
Λαβίδα HALSTED-MOSQUITO κυρτή, μήκους 125mm
Λαβίδα αιμοστατική CRILE ευθεία 16cm
Λαβίδα αρτηρίας CRILE κυρτή 16cm
Λαβίδα αιμοσταστική ROCHESTER-PEAN κυρτή, μήκους 160mm
Λαβίδα αιμοσταστική KOCHER-OCHSNER κυρτή, μήκους 160mm
Ρουχολαβίδα BACKHAUS, μήκους 135mm
Τολυπολαβίδα FOERSTER, ευθεία, μήκους 245mm
Άγκιστρο φλεβών-αγγείων CUSHING, διαστ. 10x13mm, μήκους
203mm
Άγκιστρο US-ARMY, διαστ., 26X15/43X15-23X15/40X15
Άγκιστρο VOLKMANN 4 αμβλέων οδόντων , 8X19MM 222MM

ΤΕΜ.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
6
2
2
1
1

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Άγκιστρο VOLKMANN 6 αμβλέων οδόντων , 8X99MM 222MM
Άγκιστρο RICHARDSON, 23X20MM 242MM
Άγκιστρο RICHARDSON, 30X29MM 242MM
Άγκιστρο RICHARDSON, 37X37MM 242MM
Άγκιστρο κοιλίας εύκαμπτο,2 5X250MM
Άγκιστρο RIBBON εύκαμπτο,330χ40MM
Άγκιστρο DEAVER, πλάτους 50MM, μήκους 311mm
Διαστολέας κοιλίας BALFOUR
Bελονοκάτοχο MAYO HEGAR 15cm
Bελονοκάτοχο MAYO HEGAR 18cm
Μήλη με μάτι διαμ., 2,5mm, μήκους 145mm
Mήλη αυλακωτή 145mm
Άναρρόφηση YANKAUER, 2.0MM 285MM
Λαβίδα ALLIS 5x6 δόντια, μήκους 155mm
Λαβίδα ιστών BABCOCK, 155mm
Λαβίδα εντέρων BABCOCK 17cm
Ψαλίδι κυρτό , MAYO-HARRINGTON, 230mm
Ψαλίδι ευθύ , MAYO-HARRINGTON, 230mm
Ψαλίδι ιστών METZENBAUM ευθύ 14.5cm
Ψαλίδι ιστών METZENBAUM ευθύ 14.5cm
Ψαλίδι METZENBAUM κυρτό 18cm
Ψαλίδι ιστών κυρτό METZENBAUM 20cm
Λαβίδα CUSHING λεπτή μήκους 200mm
Λαβίδα ADSON 1x2 δόντια, μήκους 120mm
Λαβίδα CRILE κυρτή, μήκους140mm
Λαβίδα ROCHESTER-PEAN κυρτή, μήκους200mm
Λαβίδα LAHEY/SWEET χοληδόχου 200mm
Λαβίδα ατραυματική νεφρών GUYON 23cm
Άγκιστρο KELLY διαστ., 70χ65mm, μήκου; 261mm
Λαβίδα εντέρων ευθεία, DOYEN, 235mm
Λαβίδα εντέρων κυρτή, DOYEN, 235mm
Βάση κυτίου αποστείρωσης διαστ. 590x290x187 ΜΜ
Καπάκι κυτίου αποστείρωσης
Σχάρα εργαλειών κυτίου διαστ. 540X253X56MM

1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
2
1
1
1
1
1
1
1
2

ΣΕΤ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ
A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ψαλίδι Μetzenbaum κυρτό μήκους 200mm
Ψαλίδι Μetzenbaum κυρτό μήκους 180mm
Λαβίδα ανατομική STANDARD μήκους 200mm
Λαβίδα ανατομική STANDARD 250ΜΜ
Λαβίδα χειρουργική STANDARD 250ΜΜ
Τολυπολαβίδα FOERSTER, ευθεία, μήκους 245mm
Βελονοκάτοχο διαμαντέ ισχυρό, HEGAR, 245mm
Βελονοκάτοχο HEGAR, 205mm
Λαβίδα αιμοσταστική ROCHESTER-PEAN κυρτή, μήκους 160mm
Ντισεκτέρ MIXTER 230mm
Άγκιστρο ISRAEL 4 αμβλέων οδόντων, 39X40MM253MM
Άγκιστρο DEAVER, πλάτους 7MM, μήκους 324mm

TEM
1
1
2
1
1
1
1
1
4
2
1
2

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Άναρρόφηση YANKAUER, 2.0MM 285MM
Κηρίο χοληδόχου BAKES διαμ., 3mm, μήκους 315mm
Κηρίο χοληδόχου BAKES διαμ., 4mm, μήκους 315mm
Κηρίο χοληδόχου BAKES διαμ.,5mm, μήκους 315mm
Κηρίο χοληδόχου BAKES διαμ.6mm, μήκους 320mm
Κηρίο χοληδόχου BAKES διαμ.,7mm, μήκους 320mm
Κηρίο χοληδόχου BAKES διαμ.,8mm, μήκους 320mm
Κηρίο χοληδόχου BAKES διαμ., 9mm, μήκους 320mm
Κηρίο χοληδόχου BAKES διαμ.,10mm, μήκους 320mm
Λαβίδα οβάλ- κυρτή χοληδόχου DESJARDINS 225mm
Λαβίδα οβάλ- κυρτή χοληδόχου DESJARDINS 225mm
Λαβίδα ALLIS 5x6 δόντια, μήκους 155mm
Λαβίδα εντέρων DOYEN, 235mm
Βάση κυτίου αποστείρωσης διαστ. 590x274x140 ΜΜ
Καπάκι κυτίου αποστείρωσης
Σχάρα εργαλειών κυτίου διαστ. 540X253X56MM

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

ΣΕΤ ΠΑΝΓΚΡΕΑΤΟΤΟΤΟΜΗΣ -ΣΠΛΗΝΕΚΤΟΜΗΣ
A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λαβή νυστεριών Νο.3
Λαβή νυστεριών Νο.4
Ψαλίδι ευθύ , οξύ/αμβλύ μήκους 145mm
Ψαλίδι ΜΑΥΟ ευθύ μήκους 170mm
Ψαλίδι ΜΑΥΟ κυρτό μήκους 170mm
Ψαλίδι Μetzenbaum κυρτό μήκους 180mm
Ψαλίδι κυρτό , MAYO-HARRINGTON, 230mm
Λαβίδα ανατομική STANDARD μήκους 145mm
Λαβίδα ανατομική STANDARD μήκους 200mm
Λαβίδα χειρουργική STANDARD μήκους 145mm
Λαβίδα χειρουργική STANDARD μήκους200mm
Λαβίδα HALSTED-MOSQUITO ευθεία, μήκους 125mm
Λαβίδα HALSTED-MOSQUITO κυρτή, μήκους 125mm
Λαβίδα αιμοσταστική ROCHESTER-PEAN κυρτή, μήκους
160mm
Λαβίδα ROCHESTER-PEAN κυρτή, μήκους200mm
Λαβίδα αιμοσταστική KOCHER-OCHSNER κυρτή, μήκους
160mm
Ντισεκτέρ MIXTER 230mm
Ρουχολαβίδα BACKHAUS, μήκους 135mm
Τολυπολαβίδα FOERSTER, ευθεία, μήκους 245mm
Άγκιστρο φλεβών-αγγείων CUSHING, διαστ. 10x13mm, μήκους
203mm
Άγκιστρο US-ARMY, διαστ., 26X15/43X15-23X15/40X15
Άγκιστρο VOLKMANN 4 αμβλέων οδόντων , 8X19MM 222MM
Άγκιστρο RICHARDSON, 30X29MM 242MM
Άγκιστρο RICHARDSON, 37X37MM 242MM
Άγκιστρο RIBBON εύκαμπτο,330χ40MM
Άγκιστρο DEAVER, πλάτους 50MM, μήκους 311mm
Διαστολέας κοιλίας BALFOUR 200X265MM

ΤΕΜ.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
6
4
4
4
2
6
4
2
1
2
2
2
2
2
1

28
29
30
31
32
33
34
35

Άγκιστρο πνευμόνων HARRINGTON 123x64mm
Βελονοκάτοχο διαμαντέ ΜΑΥΟ HEGAR 150mm
Βελονοκάτοχο διαμαντέ ΜΑΥΟ HEGAR 185mm
Λαβίδα ALLIS 5x6 δόντια, μήκους 155mm
Λαβίδα ιστών BABCOCK, 170mm
Άναρρόφηση YANKAUER, 2.0MM 285MM
Βάση κυτίου αποστείρωσης διαστ. 590x290x120 ΜΜ
Καπάκι κυτίου αποστείρωσης
Σχάρα εργαλειών κυτίου διαστ. 540X253X56MM

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ηρακλής Κ. Δρούλιας
Αθήνα, Ιούνιος 2015
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2
1
1
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ΜΕΡΟΣ Γ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΛΟΙΠΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

1.242.157,90 €

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ 1 ............................................... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ .......................................................................................
ΑΡΘΡΟ 2 ................................................................................................................
ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ .................................................................
ΑΡΘΡΟ 3 ................................................................................................................
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ...........................................................
ΑΡΘΡΟ 4 ............................................... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ......................................................................
ΑΡΘΡΟ 5 ............................................... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ................................................................................
ΑΡΘΡΟ 6 ............................................... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ..................................
ΑΡΘΡΟ 7 ............................................... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ...............................................................................
ΑΡΘΡΟ 8 ............................................... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ..................ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 9 ............................................... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ...ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 10 ............................................. ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ .................ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ.
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Στην Αθήνα σήμερα …………………., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:
1. αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή»), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου 30 (Τ.Κ. 10438), ΑΦΜ 997476340 – ΔΟΥ
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλό της κ. Ηρακλή Δρούλια
και
2. αφετέρου τ…………………………………………………… …………………με έδρα …… ………, …… ……..
ΑΦΜ .........................ΔΟΥ ............................................ όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την
υπογραφή της παρούσας από ……..

Έχοντας υπόψη:

Α. Τους όρους του διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού (ανοιχτή διαδικασία) με κριτήριο επιλογής και
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, που προκήρυξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανάδειξη
αναδόχου για την «Προμήθεια – Εγκατάσταση Λοιπού Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού
του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Φιλιατών» (εφεξής «έργο»), σύμφωνα με την
από … /… /……… σχετική Διακήρυξη της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (εφεξής
«Διακήρυξη»).
Β. Τον διαγωνισμό που διεξήχθη στην Αθήνα την ../.. /….., ημερομηνία κατά την οποία οι
ενδιαφερόμενοι προσήλθαν και κατέθεσαν τις προσφορές τους κατά τα οριζόμενα στην ως άνω
Διακήρυξη.
Γ.

Την ένταξη της προμήθειας στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία
2007-2013 στις 13/12/2013, σύμφωνα με τη Νο. I8.33.01 σύμβαση επιδότησης μεταξύ της
Διευθύνουσας Αρχής του Προγράμματος και της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Δ. Το Απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αρ…….. συνεδρίασης/…………… επί του……...θέματος του Δ.Σ.
της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. με το οποίο έγινε δεκτή η εισήγηση της Επιτροπής
Διαγωνισμού και εγκρίθηκε η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο, σύμφωνα με την προσφορά
του.
Ε.

Την υπ’ αριθμ. ……………… Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας
«……………...............», ποσού …………………ΕΥΡΩ, την οποία υπέβαλε ο Ανάδοχος για την καλή
και εμπρόθεσμη εκτέλεση της παρούσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 του Κεφαλαίου
Δ της Διακήρυξης.

Συμφωνούνται τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1.
Αντικείμενο
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Προμήθεια – Εγκατάσταση Λοιπού Ιατροτεχνολογικού
Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Φιλιατών, όπως αναλυτικά αναφέρεται την
υπ΄ αριθ. 4/Α/2015 Διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 2.
Αμοιβή αναδόχου – πληρωμές
1. Το συνολικό τίμημα του αντικειμένου της Σύμβασης αυτής (εφεξής «Συμβατικό Τίμημα»)
ορίζεται και συνομολογείται στο ποσό των ΕΥΡΩ …………….. (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
και θα καταβληθεί ως ακολούθως:
-

-

-

Ποσό έως το 30% του συνολικού συμβατικού τιμήματος δύναται να χορηγηθεί ως έντοκη
προκαταβολή.
Η Εγγύηση προκαταβολής στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής είναι ισόποση με την
προκαταβολή. H εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής
(συμπεριλαμβανομένου και των τόκων) προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση
εγγύησης προκαταβολής. Αν o ανάδοχος ζητήσει μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή
λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει την
διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της
καταβαλλόμενης προκαταβολή συμπεριλαμβανομένων και των τόκων.
Ποσό ίσο με το 70% της συμβατικής αξίας των ειδών, εκτός αν έχει χορηγηθεί προκαταβολή
οπότε θα καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό έως το 70% της συμβατικής αξίας, που θα χορηγηθεί
μετά την τοποθέτηση των ειδών του εξοπλισμού στους χώρους και στις θέσεις που θα υποδειχθούν από την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Εάν συντρέξει περίπτωση αποθήκευσης με εντολή της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.,
το ποσό θα καταβληθεί με την αποθήκευση.
Ως συμβατική αξία των ειδών ορίζεται η τιμή η οποία προκύπτει από την ανάλυση του
προϋπολογισμού στον πίνακα ειδών και ποσοτήτων που περιλαμβάνεται στο τεύχος «ΜΕΛΕΤΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», διαμορφωμένη κατά το ποσοστό έκπτωσης της οικονομικής προσφοράς για
το σύνολο της προμήθειας.
Το υπόλοιπο ποσό, ήτοι 30% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, θα χορηγηθεί μετά την
υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του εξοπλισμού, που θα πραγματοποιηθεί μετά την
ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης του συνόλου των ειδών του συμβατικού καταλόγου.

Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι κατάρτισε την προσφορά του βάσει προϋπολογισμού της όλης δαπάνης
και της αμοιβής του προμήθεια, εγκατάσταση των ειδών εξοπλισμού και θέση αυτών σε λειτουργία
και ότι έλαβε υπόψη του και τις τυχόν ανατιμήσεις, ότι εγγυάται την ακρίβεια του προϋπολογισμού
του αυτού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 696 του ΑΚ και παραιτείται ανεπιφύλακτα από
κάθε αξίωσή του για αναπροσαρμογή ή αύξηση της αμοιβής του μέχρι την ημέρα παραλαβής.
2. Κάθε πληρωμή στον προμηθευτή πλην της προκαταβολής θα γίνεται με την προσκόμιση των
αναφερομένων στο άρθρο 35 του ΠΔ 118/2007 δικαιολογητικών, καθώς και προσφάτων
πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
ΑΡΘΡΟ 3.
Παράδοση – Παραλαβή Προμήθειας
Ο ανάδοχος του εξοπλισμού είναι υποχρεωμένος να αναλάβει όλες τις εργασίες, σε όσα είδη
απαιτείται, που είναι απαραίτητες για την εγκατάστασή τους, ώστε αυτά να είναι έτοιμα για κανονική
λειτουργία και χρήση. Τυχόν αποξηλώσεις, προσθήκες, τροποποιήσεις ή επεμβάσεις, απαραίτητες για
την εγκατάσταση των ειδών, ώστε αυτά να είναι έτοιμα για κανονική λειτουργία και χρήση, είναι
αυτονόητο ότι περιλαμβάνονται στις παρούσες συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, ο οποίος
δηλώνει ρητώς με την Προσφορά του και με υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 που πρέπει να
περιλαμβάνεται σ’ αυτή, του ότι επιθεώρησε τους χώρους, ήλεγξε τις εγκαταστάσεις και την επάρκεια
τους και έλαβε γνώση της υφισταμένης κατάστασης και συνυπολόγισε το αντίστοιχο τίμημα για τις
απαιτούμενες εργασίες, μετατροπές, προσθήκες και λοιπά συναφή, που απαιτούνται για την άρτια,
ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανημάτων, στην προσφορά του.
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Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. εάν κρίνει σκόπιμο μπορεί να ζητήσει δείγματα των προς
παράδοση ειδών σε χώρους επιλογής της. Για την παράδοση της προμήθειας και τις ρήτρες τυχόν
καθυστέρησης ισχύουν τα εξής:
Η παράδοσή της θα γίνει σταδιακά σύμφωνα με το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που θα υποβάλει ο
ανάδοχος εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της παρούσας και το οποίο θα
εγκριθεί από την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή
του.
Στην περίπτωση που κατά τη φάση της προσκόμισής του, είδος της προσφοράς δεν παράγεται πλέον,
ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει το μοντέλο του ίδιου κατασκευαστή που έχει
αντικαταστήσει το αποσυρθέν και έχει τις ίδιες κατ’ ελάχιστον δυνατότητες, χωρίς πρόσθετη
οικονομική απαίτηση.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μέσα στις επιμέρους προθεσμίες που θα καθορίζονται από το ως άνω
χρονοδιάγραμμα να προμηθεύσει και εγκαταστήσει σταδιακά τα είδη του εξοπλισμού και να
ενημερώσει εγγράφως επ’ αυτού την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Με την ολοκλήρωση της
εγκατάστασης του εξοπλισμού ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει φάκελο με πρωτότυπα δελτία
δοκιμών για όλα τα είδη του συμβατικού καταλόγου εξοπλισμού, υπογεγραμμένα από κατάλληλα
εξουσιοδοτημένο Τεχνικό, στα οποία θα πιστοποιείται ότι έχουν γίνει με επιτυχία όλες οι απαραίτητες
δοκιμές λειτουργίας και ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. Από την
επόμενη ημέρα της έγγραφης ενημέρωσης, επί της ολοκλήρωσης εγκατάστασης του εξοπλισμού και
προκειμένου να γίνει η οριστική του παραλαβή, η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, προβαίνει στον
έλεγχό του. Ο ανάδοχος κατά το χρονικό διάστημα ελέγχου οφείλει να παράσχει κάθε δυνατή
πληροφορία ή διευκρίνηση που θα χρειαστεί η αρμόδια Επιτροπή και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το
έργο της.
Η Επιτροπή ελέγχει αν τα είδη του Εξοπλισμού είναι άρτια σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες
της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και αν έχουν εκπληρωθεί όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις
του Αναδόχου.
Η έγκριση ή απόρριψη τμήματος ή ολοκλήρου της προμήθειας από την αρμόδια Επιτροπή και ύστερα
από τον προαναφερθέντα έλεγχο, γνωστοποιείται, με τις κατάλληλες αιτιολογήσεις ή παρατηρήσεις,
εγγράφως στον Ανάδοχο.
Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει σταδιακά και να καθοδηγεί
την εξέλιξη της εγκατάστασης του εξοπλισμού. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία
ολοκλήρωσης του έργου, συμπεριλαμβανόμενου και του χρόνου τυχόν παρατάσεων, χωρίς η
προμήθεια να έχει παραδοθεί, η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να κηρύξει
έκπτωτο τον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.
Κανένα από τα δύο μέρη δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις αν αυτές οφείλονται σε γεγονότα
ανωτέρας βίας.
Πριν από την κατάρτιση και υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής και μετά την τοποθέτηση των
ειδών στις τελικές τους θέσεις, πραγματοποιείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των ειδών του παραδοτέου εξοπλισμού από την ορισθησομένη για τον σκοπό αυτό Επιτροπή, εντός της συμβατικής
προθεσμίας ή ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου και συντάσσεται σχετικό Πρωτόκολλο
Ελέγχου. Ευθύνη του αναδόχου είναι να εξασφαλίσει τα αναλώσιμα υλικά και ό,τι άλλο απαιτηθεί για
τη διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου.
Το Πρωτόκολλο Ελέγχου πρέπει να συνταχθεί εντός μηνός από την έγγραφη ειδοποίηση του
αναδόχου και το Πρωτόκολλο Παραλαβής συντάσσεται εντός μηνός από την εκπλήρωση όλων των
τυχόν αναφερομένων παρατηρήσεων, σε συνέχεια σχετικής ειδοποίησης του αναδόχου. Στο
Πρωτόκολλο Ελέγχου καθορίζεται και ο χρόνος αποκατάστασης των παρατηρήσεων.
Η συνολική διάρκεια εγγύησης της προμήθειας είναι 24 μήνες από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου
Παραλαβής. Κατά το διάστημα αυτό ο ανάδοχος ευθύνεται για τυχόν πραγματικά ελαττώματα των
ειδών του εξοπλισμού που θα παραδώσει, τα οποία θα αποκαλυφθούν μετά την παραλαβή τους με το

οικείο πρωτόκολλο ή για τυχόν νομικά ελαττώματά τους. Με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου
Παραλαβής, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση ή να προσκομίσει εγγυητική
επιστολή Καλής Λειτουργίας και Διατήρησης, ποσού ίσου με το 5% του ποσού της Σύμβασης (χωρίς
Φ.Π.Α.) και ισχύος δύο (2) ετών από την υπογραφή του προαναφερθέντος Πρωτοκόλλου,
επιφυλασσομένων των δικαιωμάτων της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. από τυχόν πραγματικά
και κρυφά ελαττώματα. Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής Καλής Λειτουργίας και Διατήρησης,
ενεργείται με εντολή της αρμόδιας Διεύθυνσης της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. προς την
Τράπεζα, μετά τη λήξη του χρόνου της 24μηνης εγγύησης και τη διαπίστωση ότι όλος ο εξοπλισμός
βρίσκεται σε καλή λειτουργική κατάσταση.
Κατά το διάστημα των δύο ετών εγγύησης της προμήθειας και με εξαίρεση βλάβες που οφείλονται σε
μη ενδεδειγμένη χρήση ή εξωγενείς παράγοντες που δεν σχετίζονται με τη χρήση ή ελάττωμα
οφειλόμενο σε κακή ποιότητα ή κατασκευή (σεισμοί, πυρκαγιές κ.λ.π.), η διατήρηση των ειδών του
εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργική κατάσταση αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, στο
πλαίσιο του συμβατικού τιμήματος της προμήθειας. Στην προαναφερθείσα υποχρέωση
συμπεριλαμβάνεται και η αντικατάσταση οποιουδήποτε ανταλλακτικού και εξαρτήματος απαιτηθεί για
τη διατήρηση του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργική κατάσταση.
Στην περίπτωση που η εταιρεία θεωρεί πως κάποια βλάβη είδους εξοπλισμού οφείλεται σε μη
ενδεδειγμένη χρήση ή εξωγενείς παράγοντες που δεν σχετίζονται με τη χρήση ή ελάττωμα
οφειλόμενο σε κακή ποιότητα ή κατασκευή (σεισμοί, πυρκαγιές κ.λπ.), οφείλει να ενημερώνει
σχετικώς αυθημερόν και εγγράφως το Νοσοκομείο. Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο έχει αντίρρηση
και θεωρεί πως η αποκατάσταση της βλάβης εμπίπτει στις υποχρεώσεις του αναδόχου, κοινοποιεί
εγγράφως σ’ αυτόν την αντίρρησή του και δίδει σχετική εντολή αποκατάστασης. Από την κοινοποίηση
της εντολής αρχίζει και ο υπολογισμός του χρόνου ακινητοποίησης του μηχανήματος. Ο ανάδοχος
υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση της βλάβης και η επίλυση της διαφοράς θα γίνει σύμφωνα με
τις προβλέψεις του άρθρου 9 Επίλυση Διαφορών, της Σύμβασης Προμήθειας - Εγκατάστασης.
Εις ό,τι αφορά στις υποχρεώσεις του αναδόχου για το χρονικό διάστημα της εγγύησης ισχύουν τα
ακόλουθα:
Ο συνολικός χρόνος μη λειτουργίας (ακινητοποίησης) κάθε μηχανήματος λόγω βλάβης, κατά τη
διάρκεια ενός πλήρους συμβατικού έτους, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημερολογιακές ημέρες. Ο
χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος υπολογίζεται από τη βεβαιωμένη γνωστοποίηση της βλάβης
στην εταιρεία και η αποκατάσταση της βλάβης βεβαιώνεται με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου
από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του νοσοκομείου. Δεν γίνεται προσμέτρηση στο χρόνο
ακινητοποίησης του μηχανήματος εφόσον η αποκατάσταση της βλάβης γίνει το αργότερο εντός της
επόμενης ημέρας από την ειδοποίηση της εταιρείας καθώς και σε περιπτώσεις που η καθυστέρηση
οφείλεται αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται οποιοδήποτε συμβάν ή
γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου εκατέρου των συμβαλλομένων μερών, συνεπεία του οποίου δεν
είναι δυνατόν να ζητηθεί απ' αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του.
Το χρονικό διάστημα σε ημέρες που κάποιο Μηχάνημα θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας πέραν του
προαναφερθέντος διαστήματος των 15 ημερολογιακών ημερών, πολλαπλασιασμένο επί τρία (3), θα
προστίθεται στο χρόνο εγγύησης του μηχανήματος.
Κατά την ολοκλήρωση του χρόνου εγγύησης, ο εξοπλισμός πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργική
κατάσταση.
Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της από τυχόν
πραγματικά και κρυφά ελαττώματα.
Ως προς αυτή την ευθύνη του Αναδόχου, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 516, 540, 541,
543, 548, 549, 557 ΑΚ.
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Ο Ανάδοχος με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής των ειδών του εξοπλισμού, μεταβιβάζει
στην Αναθέτουσα Αρχή, την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τους, ακόμη και στην περίπτωση κατά
την οποία δεν θα έχει πληρωθεί την ημέρα αυτή, ολόκληρο το τίμημα σύμφωνα με το άρθρο 2 της
παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 4.
Υποκατάσταση – Εκχώρηση
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει ο ίδιος όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα
Σύμβαση και δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του
αυτών ή να εκχωρήσει με οποιοδήποτε τρόπο σε άλλον τα δικαιώματά του από την Σύμβαση αυτή,
εκτός εάν υπάρχει σχετική έγγραφη έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 5.
Διάρκεια Σύμβασης
1.

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης από την υπογραφή της, ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες,
σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τα ειδικότερα που αναφέρονται στο άρθρο 3.

2.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μέσα στις προθεσμίες που θα καθορίζονται από το ως άνω
χρονοδιάγραμμα, για κάθε σταδιακή παράδοση να ενημερώνει εγγράφως επ’ αυτής, την εταιρεία
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΑΡΘΡΟ 6.
Παράταση – Ποινικές Ρήτρες εκπρόθεσμης παράδοσης
Παράταση της συνολικής προθεσμίας ή τροποποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος
εγκρίνονται από το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α)
β)

όταν η καθυστέρηση που προκύπτει δεν οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του Αναδόχου
Όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από τον
Ανάδοχο των υποχρεώσεων που έχει από την παρούσα λόγω ανωτέρας βίας, η απόδειξη του
περιστατικού της ανωτέρας βίας βαρύνει τον ίδιο αποκλειστικά. Για τον λόγο αυτό οφείλει μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα που συνέβη το περιστατικό της
ανωτέρας βίας να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή προσκομίζοντας
παράλληλα και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία του περιστατικού αυτού. Η τυχόν παράλειψή του τον
αποστερεί από το δικαίωμα επίκλησης ανωτέρας βίας για την μη εμπρόθεσμη εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του.

Σε περίπτωση υπαιτιότητας του αναδόχου μπορεί να χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας σύμφωνα
με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, επιβαλλομένης όμως ποινικής ρήτρας ως ακολούθως:
1% του Συμβατικού τιμήματος, για κάθε πλήρη ημερολογιακή εβδομάδα, για τις πρώτες πέντε (5)
εβδομάδες και 2% του Συμβατικού τιμήματος για τις επόμενες πέντε (5) εβδομάδες και μέχρι
συνολικού ποσοστού 15%, για την περίπτωση υπέρβασης τόσο της συνολικής προθεσμίας όσο και
των επιμέρους προθεσμιών παράδοσης που αναφέρονται στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του
άρθρου 3.
Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και
παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη πληρωμή ή/και από την τελική πληρωμή.

ΑΡΘΡΟ 7.
Έκπτωση αναδόχου
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος όταν δεν παραδώσει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ή
αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά όπως του έχει υποδειχθεί από την Επιτροπή Παραλαβής ή δεν
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά εμπροθέσμως.
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση επιβάλλεται, με απόφαση του Δ.Σ. της
εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύμβασης, χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια. Δεν αποκλείεται αξίωση της Αναθέτουσας
Αρχής για αποζημίωση.
Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποφασίσει και να επιβάλλει διαζευκτικά ή αθροιστικά τις
ακόλουθες κυρώσεις :
α. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους
διαγωνιζόμενους που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με
διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη
ζημία της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει,
καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην
περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα.
Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο,
κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών.
β. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών της
εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και κοινοποίηση της απόφασης αυτής και των λόγω που
οδήγησαν σε αυτήν στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης.
γ. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση
Ανάδοχο, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο,
είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον Ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης κήρυξής του εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από
δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά
επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
ΑΡΘΡΟ 8
Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου
Κατά την μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ειδών εξοπλισμού, ο Ανάδοχος οφείλει
να καταβάλει κάθε επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να μην προκαλέσει οποιαδήποτε τυχόν ζημία στο
χώρο ή σε εγκαταστάσεις - εξοπλισμό του χώρου που θα τοποθετηθεί ή σε άλλους χώρους,
ευθυνόμενος για την αποκατάσταση των τυχόν αυτών ζημιών ή απωλειών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του και με ευθύνη του να συναποκομίσει από τον χώρο του
Νοσοκομείου όλα τα υλικά συσκευασίας των ειδών του εξοπλισμού και να παραδώσει τους χώρους
του Νοσοκομείου ελεύθερους και καθαρούς.
Ειδικώς για τα είδη εξοπλισμού ιονιζουσών ακτινοβολιών για τα οποία απαιτείται έκδοση άδειας
λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στη διενέργεια του εκ του νόμου προβλεπόμενου
ελέγχου ασφαλούς λειτουργίας για το σύνολο της εγκατάστασης. Η σχετική έκθεση ελέγχου
ασφαλούς λειτουργίας θα πρέπει να έχει παραδοθεί πριν τη διενέργεια της παραλαβής του εξοπλισμού.
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Νοσοκομείου στην λειτουργία, χρήση και
συντήρηση των ειδών του εξοπλισμού, με τους ακόλουθους όρους:
1. Η παροχή εκπαίδευσης θα γίνεται ανά ομάδα εξοπλισμού εντός της περιόδου εγγύησης των δύο
(2) ετών και κατόπιν σχετικού αιτήματος των χρηστών.
2. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα εκπονηθεί σε συνεννόηση με τους χρήστες. Πέραν του σταδίου
εκπαίδευσης πριν την έναρξη λειτουργίας του εξοπλισμού, θα υπάρξει και δεύτερο στάδιο, υπό
μορφήν εκπαιδευτικής παρουσίας ειδικού συμβούλου κατά την φάση της έναρξης λειτουργίας του
εξοπλισμού.
3. Η εκπαίδευση θα γίνεται υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα.
4. Στους χρήστες θα πρέπει να παραδοθούν τεχνικά φυλλάδια λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική Γλώσσα καθώς και τα αποδεικτικά πιστοποίησης των παραδοθέντων ειδών.
Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να τοποθετήσει στο έργο
ενημερωτική ταμπέλα για την χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ 2007-2013 σύμφωνα με
το υπόδειγμα που θα δοθεί.
ΑΡΘΡΟ 9
Επίλυση διαφορών
Αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών ως προς την ερμηνεία ή εκπλήρωση των όρων της
παρούσας Σύμβασης, των όρων της Διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών, είναι τα
Δικαστήρια των Αθηνών.
Επισημαίνεται ότι δεν αποκλείεται η επίλυση των διαφορών με φιλικό διακανονισμό ή εξώδικο –
δικαστικό διακανονισμό – συμβιβασμό μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν αιτήματος
ενός εκ των συμβαλλομένων σε κάθε στάδιο επιλύσεως της διαφοράς, ακόμη και μετά την έκδοση
αμετακλήτου δικαστικής αποφάσεως.
ΑΡΘΡΟ 10
Σύμβαση και Συμβατικά Τεύχη
Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί ενιαίο σύνολο με τα συνημμένα σε αυτήν παραρτήματα, τεύχη, μελέτες
και λοιπά έγγραφα (εφεξής «Συμβατικά Τεύχη»).
Το κείμενο της παρούσας υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται.
Κατά τα λοιπά, η σειρά ισχύος των Συμβατικών Τευχών ορίζεται ως εξής:
1.
2.
3.
4.

Σύμβαση.
Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Διακήρυξη και Παραρτήματα αυτής.
Προσφορά του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 11
Εφαρμοστέο δίκαιο
Η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων σύμφωνα με την παρούσα και τα Συμβατικά Τεύχη
διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 513 επ. ΑΚ. Συμπληρωματικά για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται
από την παρούσα σχετικά με την εκτέλεσή εφαρμόζονται αναλογικά όσα προβλέπονται στο Π.Δ.
118/2007.

Αυτά συμφωνήσαμε και υπογράφουμε την παρούσα Σύμβαση σε πέντε (6) όμοια πρωτότυπα από τα
οποία τρία (4) κράτησε η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και δύο (2) ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ηρακλής Δρούλιας
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Για τον Ανάδοχο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΛΟΙΠΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

1.242.157,90 €

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΑΡΘΡΟ 1.
Αντικείμενο
Με την παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) ρυθμίζονται θέματα και λεπτομέρειες που διέπουν
την: «Προμήθεια – Εγκατάσταση Λοιπού Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Γενικού
Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Φιλιατών» (εφεξής «έργο»).
ΑΡΘΡΟ 2.
Διοίκηση του έργου– Παρακολούθηση του έργου
2.1. Το έργο επιβλέπει και διοικεί η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. με τα εντεταλμένα όργανά
της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4199/2013 (ΦΕΚ 216Α/2013).
2.2. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά την κρίση της, η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. μπορεί να συγκαλεί συσκέψεις στα γραφεία της στην Αθήνα ή οπουδήποτε
αλλού κριθεί σκόπιμο. Στις συσκέψεις αυτές ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρίσταται ο
ίδιος ή με τον υπεύθυνο εκπρόσωπό του και όλα τα αρμόδια πρόσωπα.
2.3. Ο ανάδοχος του έργου αλληλογραφεί μόνο με την Υπηρεσία ή μέσω αυτής. Οποιοδήποτε
έγγραφό του σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης προς άλλη αρχή δεν παράγει κανένα
αποτέλεσμα υπέρ του αναδόχου παρά μόνο άν περιέλθει στην έδρα της Υπηρεσίας εντός των
νομίμων προθεσμιών και από τότε που θα περιέλθει σ' αυτήν.
ΑΡΘΡΟ 3
Παράδοση – Παραλαβή Προμήθειας
Ο ανάδοχος του εξοπλισμού είναι υποχρεωμένος να αναλάβει όλες τις εργασίες, σε όσα είδη
απαιτείται, που είναι απαραίτητες για την εγκατάστασή τους, ώστε αυτά να είναι έτοιμα για κανονική
λειτουργία και χρήση. Τυχόν αποξηλώσεις, προσθήκες, τροποποιήσεις ή επεμβάσεις, απαραίτητες για
την εγκατάσταση των ειδών, ώστε αυτά να είναι έτοιμα για κανονική λειτουργία και χρήση, είναι
αυτονόητο ότι περιλαμβάνονται στις παρούσες συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, ο οποίος
δηλώνει ρητώς με την Προσφορά του και με υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 που πρέπει να
περιλαμβάνεται σ’ αυτή, του ότι επιθεώρησε τους χώρους, ήλεγξε τις εγκαταστάσεις και την επάρκεια
τους και έλαβε γνώση της υφισταμένης κατάστασης και συνυπολόγισε το αντίστοιχο τίμημα για τις
απαιτούμενες εργασίες, μετατροπές, προσθήκες και λοιπά συναφή, που απαιτούνται για την άρτια,
ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανημάτων, στην προσφορά του.
Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. εάν κρίνει σκόπιμο μπορεί να ζητήσει δείγματα των προς
παράδοση ειδών σε χώρους επιλογής της.
Για την παράδοση της προμήθειας και τις ρήτρες τυχόν καθυστέρησης ισχύουν τα εξής:
Η παράδοσή της θα γίνει σταδιακά σύμφωνα με το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που θα υποβάλει ο
ανάδοχος εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης και το οποίο θα
εγκριθεί από την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή
του.
Στην περίπτωση που κατά τη φάση της προσκόμισής του, είδος της προσφοράς δεν παράγεται πλέον,
ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει το μοντέλο του ίδιου κατασκευαστή που έχει
αντικαταστήσει το αποσυρθέν και έχει τις ίδιες κατ’ ελάχιστον δυνατότητες, χωρίς πρόσθετη
οικονομική απαίτηση.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μέσα στις επιμέρους προθεσμίες που θα καθορίζονται από το ως
άνω χρονοδιάγραμμα να προμηθεύσει και εγκαταστήσει σταδιακά τα είδη του εξοπλισμού και να
ενημερώσει εγγράφως επ’ αυτού, την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Με την ολοκλήρωση της
εγκατάστασης του εξοπλισμού ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει φάκελο με πρωτότυπα δελτία
δοκιμών για όλα τα είδη του συμβατικού καταλόγου εξοπλισμού, υπογεγραμμένα από κατάλληλα
εξουσιοδοτημένο Τεχνικό, στα οποία θα πιστοποιείται ότι έχουν γίνει με επιτυχία όλες οι απαραίτητες
δοκιμές λειτουργίας και ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. Από την
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επόμενη ημέρα της έγγραφης ενημέρωσης, επί της ολοκλήρωσης εγκατάστασης του εξοπλισμού και
προκειμένου να γίνει η οριστική του παραλαβή, η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει στον
έλεγχό του. Ο ανάδοχος κατά το χρονικό διάστημα ελέγχου οφείλει να παράσχει κάθε δυνατή
πληροφορία ή διευκρίνηση που θα χρειαστεί η αρμόδια Επιτροπή και να διευκολύνει με κάθε τρόπο
το έργο της.
Η Επιτροπή ελέγχει αν τα είδη του Εξοπλισμού είναι άρτια σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες
της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και αν έχουν εκπληρωθεί όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις
του Αναδόχου.
Η έγκριση ή απόρριψη τμήματος ή ολοκλήρου της προμήθειας από την αρμόδια Επιτροπή και ύστερα
από τον προαναφερθέντα έλεγχο, γνωστοποιείται, με τις κατάλληλες αιτιολογήσεις ή παρατηρήσεις,
εγγράφως στον Ανάδοχο.
Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει σταδιακά και να καθοδηγεί
την εξέλιξη της εγκατάστασης του εξοπλισμού. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία
ολοκλήρωσης του έργου, συμπεριλαμβανόμενου και του χρόνου τυχόν παρατάσεων, χωρίς η
προμήθεια να έχει παραδοθεί, η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να κηρύξει
έκπτωτο τον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας.
Κανένα από τα δύο μέρη δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις αν αυτές οφείλονται σε γεγονότα
ανωτέρας βίας.
Πριν από την κατάρτιση και υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής και μετά την τοποθέτηση των
ειδών στις τελικές τους θέσεις, πραγματοποιείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των ειδών του παραδοτέου εξοπλισμού από την ορισθησομένη για τον σκοπό αυτό Επιτροπή, εντός της συμβατικής
προθεσμίας ή ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου και συντάσσεται σχετικό Πρωτόκολλο
Ελέγχου. Ευθύνη του αναδόχου είναι να εξασφαλίσει τα αναλώσιμα υλικά και ό,τι άλλο απαιτηθεί για
τη διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου.
Το Πρωτόκολλο Ελέγχου πρέπει να συνταχθεί εντός μηνός από την έγγραφη ειδοποίηση του
αναδόχου και το Πρωτόκολλο Παραλαβής συντάσσεται εντός μηνός από την εκπλήρωση όλων των
τυχόν αναφερομένων παρατηρήσεων, σε συνέχεια σχετικής ειδοποίησης του αναδόχου. Στο
Πρωτόκολλο Ελέγχου καθορίζεται και ο χρόνος αποκατάστασης των παρατηρήσεων.
Η συνολική διάρκεια εγγύησης της προμήθειας είναι 24 μήνες από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου
Παραλαβής. Κατά το διάστημα αυτό ο ανάδοχος ευθύνεται για τυχόν πραγματικά ελαττώματα των
ειδών του εξοπλισμού που θα παραδώσει, τα οποία θα αποκαλυφθούν μετά την παραλαβή τους με το
οικείο πρωτόκολλο ή για τυχόν νομικά ελαττώματά τους. Με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου
Παραλαβής, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση ή να προσκομίσει εγγυητική
επιστολή Καλής Λειτουργίας και Διατήρησης, ποσού ίσου με το 5% του ποσού της Σύμβασης (χωρίς
Φ.Π.Α.) και ισχύος δύο (2) ετών από την υπογραφή του προαναφερθέντος Πρωτοκόλλου,
επιφυλασσομένων των δικαιωμάτων της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. από τυχόν πραγματικά
και κρυφά ελαττώματα. Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής Καλής Λειτουργίας και Διατήρησης,
ενεργείται με εντολή της αρμόδιας Διεύθυνσης της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. προς την
Τράπεζα, μετά τη λήξη του χρόνου της 24μηνης εγγύησης και τη διαπίστωση ότι όλος ο εξοπλισμός
βρίσκεται σε καλή λειτουργική κατάσταση.
Κατά το διάστημα των δύο ετών εγγύησης της προμήθειας και με εξαίρεση βλάβες που οφείλονται σε
μη ενδεδειγμένη χρήση ή εξωγενείς παράγοντες που δεν σχετίζονται με τη χρήση ή ελάττωμα
οφειλόμενο σε κακή ποιότητα ή κατασκευή (σεισμοί, πυρκαγιές κ.λπ.), η διατήρηση των ειδών
εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργική κατάσταση αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, στο
πλαίσιο του συμβατικού τιμήματος της προμήθειας. Στην προαναφερθείσα υποχρέωση
συμπεριλαμβάνεται και η αντικατάσταση οποιουδήποτε ανταλλακτικού και εξαρτήματος απαιτηθεί για
τη διατήρηση των ειδών εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργική κατάσταση.
Στην περίπτωση που η εταιρεία θεωρεί πως κάποια βλάβη είδους εξοπλισμού οφείλεται σε μη
ενδεδειγμένη χρήση ή εξωγενείς παράγοντες που δεν σχετίζονται με τη χρήση ή ελάττωμα
οφειλόμενο σε κακή ποιότητα ή κατασκευή (σεισμοί, πυρκαγιές κ.λπ.), οφείλει να ενημερώνει
σχετικώς αυθημερόν και εγγράφως το Νοσοκομείο. Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο έχει αντίρρηση

και θεωρεί πως η αποκατάσταση της βλάβης εμπίπτει στις υποχρεώσεις του αναδόχου, κοινοποιεί
εγγράφως σ’ αυτόν την αντίρρησή του και δίδει σχετική εντολή αποκατάστασης. Από την κοινοποίηση
της εντολής αρχίζει και ο υπολογισμός του χρόνου ακινητοποίησης του μηχανήματος. Ο ανάδοχος
υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση της βλάβης και η επίλυση της διαφοράς θα γίνει σύμφωνα με
τις προβλέψεις του άρθρου 9 Επίλυση Διαφορών, της Σύμβασης Προμήθειας - Εγκατάστασης.
Εις ό,τι αφορά στις υποχρεώσεις του αναδόχου για το χρονικό διάστημα της εγγύησης ισχύουν τα
ακόλουθα:
Ο συνολικός χρόνος μη λειτουργίας (ακινητοποίησης) κάθε μηχανήματος λόγω βλάβης, κατά τη
διάρκεια ενός πλήρους συμβατικού έτους, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημερολογιακές ημέρες. Ο
χρόνος ακινητοποίησης του μηχανήματος υπολογίζεται από τη βεβαιωμένη γνωστοποίηση της βλάβης
στην εταιρεία και η αποκατάσταση της βλάβης βεβαιώνεται με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου
από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του νοσοκομείου. Δεν γίνεται προσμέτρηση στο χρόνο
ακινητοποίησης του μηχανήματος εφόσον η αποκατάσταση της βλάβης γίνει το αργότερο εντός της
επόμενης ημέρας από την ειδοποίηση της εταιρείας καθώς και σε περιπτώσεις που η καθυστέρηση
οφείλεται αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται οποιοδήποτε συμβάν ή
γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου εκατέρου των συμβαλλομένων μερών, συνεπεία του οποίου δεν
είναι δυνατόν να ζητηθεί απ' αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του.
Το χρονικό διάστημα σε ημέρες που κάποιο Μηχάνημα θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας πέραν του
προαναφερθέντος διαστήματος των 15 ημερολογιακών ημερών, πολλαπλασιασμένο επί τρία (3), θα
προστίθεται στο χρόνο εγγύησης του μηχανήματος.
Κατά την ολοκλήρωση του χρόνου εγγύησης, ο εξοπλισμός πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργική
κατάσταση.
Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της από τυχόν πραγματικά
και κρυφά ελαττώματα.
Ως προς αυτή την ευθύνη του Αναδόχου, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 516, 540, 541,
543, 548, 549, 557 ΑΚ.
Ο Ανάδοχος με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής των ειδών του εξοπλισμού, μεταβιβάζει
στην Αναθέτουσα Αρχή, την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τους, ακόμη και στην περίπτωση κατά
την οποία δεν θα έχει πληρωθεί την ημέρα αυτή, ολόκληρο το τίμημα σύμφωνα με το άρθρο 2 της
Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 4
Παράταση – Ποινικές Ρήτρες εκπρόθεσμης παράδοσης
Παράταση της συνολικής προθεσμίας ή τροποποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος
εγκρίνονται από το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α)
β)
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όταν η καθυστέρηση που προκύπτει δεν οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του Αναδόχου
Όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από τον
Ανάδοχο των υποχρεώσεων που έχει από την Σύμβαση λόγω ανωτέρας βίας, η απόδειξη του
περιστατικού της ανωτέρας βίας βαρύνει τον ίδιο αποκλειστικά. Για τον λόγο αυτό οφείλει μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα που συνέβη το περιστατικό της
ανωτέρας βίας να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή προσκομίζοντας
παράλληλα και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία του περιστατικού αυτού. Η τυχόν παράλειψή του τον
αποστερεί από το δικαίωμα επίκλησης ανωτέρας βίας για την μη εμπρόθεσμη εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του.

Σε περίπτωση υπαιτιότητας του αναδόχου μπορεί να χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας σύμφωνα
με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, επιβαλλομένης όμως ποινικής ρήτρας ως ακολούθως:
1% του Συμβατικού τιμήματος, για κάθε πλήρη ημερολογιακή εβδομάδα, για τις πρώτες πέντε (5)
εβδομάδες και 2% του Συμβατικού τιμήματος για τις επόμενες πέντε (5) εβδομάδες και μέχρι
συνολικού ποσοστού 15%, για την περίπτωση υπέρβασης τόσο της συνολικής προθεσμίας όσο και
των επιμέρους προθεσμιών παράδοσης που αναφέρονται στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του
άρθρου 3.
Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και
παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη πληρωμή ή/και από την τελική πληρωμή.
ΑΡΘΡΟ 5
Βλάβες στο έργο – Αποζημιώσεις
Για οποιεσδήποτε βλάβες που μπορεί να προκληθούν στο έργο και οφείλονται σε υπαιτιότητα,
παράλειψη ή ανεπιτηδειότητα του αναδόχου ή των υπεργολάβων του ή σε τυχαίο γεγονός, δεν
δικαιολογείται ούτε παράταση της συμβατικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου, ούτε
αποζημίωση. Ο ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει τις βλάβες με δικές του δαπάνες και χωρίς
καθυστέρηση.
ΑΡΘΡΟ 6
Έκπτωση αναδόχου
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος όταν δεν παραδώσει σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης ή
αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά όπως του έχει υποδειχθεί από την Επιτροπή Παραλαβής ή δεν
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά εμπροθέσμως.
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση επιβάλλεται, με απόφαση του Δ.Σ. της
εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύμβασης, χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια. Δεν αποκλείεται αξίωση της Αναθέτουσας
Αρχής για αποζημίωση.
Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποφασίσει και να επιβάλλει διαζευκτικά ή αθροιστικά τις
ακόλουθες κυρώσεις :
α. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους
διαγωνιζόμενους που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με
διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη
ζημία της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει,
καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην
περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα.
Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο,
κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών.
β. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών της
εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και κοινοποίηση της απόφασης αυτής και των λόγω που
οδήγησαν σε αυτήν στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης.
γ. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση
Ανάδοχο, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο,
είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον Ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης κήρυξής του εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από

δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά
επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
ΑΡΘΡΟ 7
Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου
Κατά την μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ειδών εξοπλισμού, ο Ανάδοχος οφείλει
να καταβάλει κάθε επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να μην προκαλέσει οποιαδήποτε τυχόν ζημία στο
χώρο ή σε εγκαταστάσεις - εξοπλισμό του χώρου που θα τοποθετηθεί ή σε άλλους χώρους,
ευθυνόμενος για την αποκατάσταση των τυχόν αυτών ζημιών ή απωλειών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του και με ευθύνη του να συναποκομίσει από τον χώρο του
Νοσοκομείου όλα τα υλικά συσκευασίας των ειδών του εξοπλισμού και να παραδώσει τους χώρους
του Νοσοκομείου ελεύθερους και καθαρούς.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Νοσοκομείου στην λειτουργία, χρήση και
συντήρηση των ειδών του εξοπλισμού, με τους ακόλουθους όρους:
1. Η παροχή εκπαίδευσης θα γίνεται ανά ομάδα εξοπλισμού εντός της περιόδου εγγύησης των
δύο (2) ετών και κατόπιν σχετικού αιτήματος των χρηστών.
2. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα εκπονηθεί σε συνεννόηση με τους χρήστες. Πέραν του σταδίου
εκπαίδευσης πριν την έναρξη λειτουργίας του εξοπλισμού, θα υπάρξει και δεύτερο στάδιο, υπό
μορφήν εκπαιδευτικής παρουσίας ειδικού συμβούλου κατά την φάση της έναρξης λειτουργίας του
εξοπλισμού.
3. Η εκπαίδευση θα γίνεται υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα.
4. Στους χρήστες θα πρέπει να παραδοθούν τεχνικά φυλλάδια λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική Γλώσσα.
Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να τοποθετήσει στο έργο ενημερωτική
ταμπέλα για την χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ 2007-2013 σύμφωνα με το υπόδειγμα που
θα δοθεί.
ΑΡΘΡΟ 8
Εγγυητικές Επιστολές
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α’
139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Θα απευθύνονται στον εργοδότη (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.), θα αναφέρουν τα στοιχεία του
αναδόχου, τον τίτλο του έργου, το ποσό και θα περιλαμβάνουν τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται
του δικαιώματος της διζήσεως και της διαιρέσεως, καθώς και από οποιοδήποτε δικαίωμα του από τα
άρθρα 852-856, 862, 863, 867-869 Α.Κ. και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την υποχρέωση να καταβάλει
το ποσό της εγγύησης χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την σχετική
ειδοποίηση.
ΑΡΘΡΟ 9
Συμβατικά Τεύχη
Η σειρά ισχύος των Συμβατικών Τευχών ορίζεται ως εξής:
1. Σύμβαση.
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων.
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3. Διακήρυξη και Παραρτήματα αυτής.
4. Προσφορά του Αναδόχου.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Για τον Ανάδοχο

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ηρακλής Δρούλιας

……………….

ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (για την περίπτωση που ο
Υποψήφιος είναι Ένωση Οικονομικών Φορέων – Σύμπραξη)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5:
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
του Υποψηφίου .............................................................................................
Αθήνα ……………………..
Προς: ...............................
Αξιότιμοι κύριοι,
Σύμφωνα με το Τεύχος Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης παροχής προμηθειών
με τίτλο «......................... ................. ..............................», υποβάλλουμε συνημμένα Φάκελο
Προσφοράς.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Υπογραφή
Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου
Ονοματεπώνυμο: ..................................
Τηλ.: ..................................
Fax.: ..................................
E-mail: ..................................

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
(Για την περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι Ένωση Οικονομικών Φορέων – Σύμπραξη –
Κοινοπραξία )
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
του Υποψηφίου .............................................................................................

Αθήνα ………………………..

Προς: ...............................

Αξιότιμοι κύριοι,
Σύμφωνα με το Τεύχος Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής προμηθειών
με τίτλο «............ .......................................... ..................», υποβάλλουμε συνημμένα Φάκελο
Προσφοράς.
Η ένωση μας έχει ως Συντονιστή .................................................... (πλήρη στοιχεία του φορέα) και
αποτελείται από τους κάτωθι Οικονομικούς φορείς:
Οικονομικός φορέας 1 (Πλήρη στοιχεία)
Οικονομικός φορέας 2 (Πλήρη στοιχεία)
Οικονομικός φορέας Ν (Πλήρη στοιχεία)

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος
Υπογραφή

Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου
Ονοματεπώνυμο: ..................................
Τηλ.: ..................................
Fax.: ..................................
E-mail: ..................................
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3
EΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας ……………………..
Κατάστημα
……………………..
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax)

Ημερομηνία έκδοσης …………………
ΕΥΡΩ …………………..………………….

ΠΡΟΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30
Τ.Κ. 10438 ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ._______________
ΠΟΣΟΥ …………….
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι
του
δικαιώματος
της
διαιρέσεως
και
διζήσεως
μέχρι
του
ποσού
…………€
υπέρ ...............................................…, για την συμμετοχή τους στο διενεργούμενο διαγωνισμό
της …………….. ή σε τυχόν επαναλήψεις αυτού για το έργο: «Προμήθεια – εγκατάσταση λοιπού
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Φιλιατών»,
προϋπολογισμού 1.242.157,90 €.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας / Κοινοπραξίας και των μελών της ατομικώς και αλληλεγγύως,
καθ' όλο το χρόνο της ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή όχι κάθε
τυχόν απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η ανέλεγκτη αυτή απόφαση σας είναι απόλυτα υποχρεωτική για μας που είμαστε υποχρεωμένοι να
καταβάλουμε αμέσως με την πρόσκληση σας το ποσό της εντολής σας, χωρίς να λάβουμε υπόψη
τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις αυτού υπέρ του οποίου εγγυώμεθα και παραιτούμεθα από τα
δικαιώματα μας που απορρέουν από τα άρθρα 852, 853, 855, 862, 863, 864, 867, 868, 869 του
Αστικού Κώδικα.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει τουλάχιστον για 10 μήνες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσας δεν υπερβαίνει
το όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
------------------------ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στην περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οι εγγυήσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισμού
και όρο ότι η εγγύηση εκδίδεται ατομικά για κάθε ένα και υπέρ όλων των μελών της και καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/ κοινοπραξίας αλληλεγγύως και εις ολόκληρο.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας ……………………..
Κατάστημα
……………………..
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax)

Ημερομηνία έκδοσης …………………
ΕΥΡΩ …………………..………………….

ΠΡΟΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30
Τ.Κ. 10438 ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ.__________________
ΠΟΣΟΥ ……………………
Με την παρούσα σας εγγυώμεθα ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι από το
ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της Εταιρείας …………………………….. /
Κοινοπραξίας …………………. και για κάθε ένα από τα μέλη της ……………………………….. μέχρι του
ποσού των ……………… €, κατ΄ ανώτατο όριο, για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων
υπογραφησομένης συμβάσεως, καθώς και για την τυχόν χορήγηση ισόποσης προκαταβολής για το
έργο:
«Προμήθεια – εγκατάσταση λοιπού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού
Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Φιλιατών»
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ανωτέρω
σύμβαση και βαρύνουν την ως άνω Εταιρεία / Κοινοπραξία και τα μέλη της ατομικά και αλληλεγγύως.
Το ανωτέρω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε
πέντε (5) το πολύ ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σε μας.
Η ανεξέλεγκτη αυτή απόφαση σας είναι απόλυτα υποχρεωτική για μας που είμαστε υποχρεωμένοι να
καταβάλουμε αμέσως με την πρόσκληση σας το ποσό της εντολής σας, χωρίς να λάβουμε υπόψη
τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις αυτού υπέρ του οποίου εγγυώμεθα και παραιτούμεθα από τα
δικαιώματα μας που απορρέουν από τα άρθρα 852, 853, 854,855, 856,862, 863, 864, 867, 868, 869
του Αστικού Κώδικα.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωση σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε τη Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσας δεν υπερβαίνει
το όριο εγγυήσεων που έχει καθορίσει από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ονομασία Τράπεζας ……………………..
Κατάστημα
……………………..
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax)

Ημερομηνία έκδοσης …………………
ΕΥΡΩ …………………..………………….

ΠΡΟΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30
Τ.Κ. 10438 ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ …………… ΕΥΡΩ.

-

Έχουμε τη τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι
του
ποσού
των
ΕΥΡΩ
…………………………………………..
(και
ολογράφως) ……………………………………………………………………………………………… στο οποίο και
μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρίας …………………………………………………………
Διεύθυνση …………………………………………………………………………………………………………. για
την
καλή λειτουργία των παραδοθέντων υπ’ αυτής ειδών της με αριθμό …………………. Σύμβασης, που
υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρία για την «Προμήθεια – εγκατάσταση λοιπού
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Φιλιατών»
(αριθ. Δ/ξης …./…../……) και το οποίο ποσό καλύπτει το 5 % της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας
εκ ………………….... ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε
τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησής σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’
εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

