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ΠΡΟΚΛΗΗ   ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  No 7 ΜΔΧ «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» 

 
Γηα ηελ επείγνπζα πξνκήζεηα ζπκπιεξσκαηηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηελ ΜΔΘ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

ηεο δσξεάο ηνπ Ιδξύκαηνο ηαύξνο Νηάξρνο (ΙΝ), γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ 

θνξσλνηνύ COVID-19, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο. 
 
Έρνληαο  ππόςε  : 

1. Σηο δηαηάμεηο  

1.1 ηνπ Ν.2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247 /1995) «πεξί Δεκόζηνπ Λνγηζηηθνύ Ειέγρνπ ησλ δαπαλώλ ηνπ 

Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

1.2 ηνπ Ν.2955/2001 (ΦΔΚ Α΄ 256 /2-11-2001) «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπώλ 

κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη ζήκεξα.  

1.3 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Εζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη ζήκεξα.  

1.4 ηνπ Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ Α΄ 25 /9-2-2007)  «Κύξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ Ν.Π. επνπηεπνκέλσλ 

από ην ΤΤ& ΚΑ θαη ινηπέο δηαηάμεηο»  

1.5 ηνπ Ν. 3580/2007 (ΦΔΚ Α΄ 134 /18-6-2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπόκελσλ από ην 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη ζήκεξα.  

1.6 ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ 

ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Δηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

1.7 ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Δεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ - 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ.3588/2007(πησρεπηηθόο θώδηθαο) Πξνπησρεπηηθή 

δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο.»  

1.8  ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Δηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, 

πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Δεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε 

Δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» 

1.9 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρχεη.  
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1.10 ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο 

δηαηάθηεο».  

1.11 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ Α΄ 42/25-2-2020) «Καηεπείγνληα 

κέηξα απνθπγήο θαη πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζεο θνξσλντνύ».  

1.12 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ Α΄ 55/11-03-2020) «Καηεπείγνληα 

κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη 

ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ». 

1.13 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 4675 (ΦΔΚ Α΄ 54/11-03-2020) «Πξόιεςε, πξνζηαζία θαη 

πξναγσγή ηεο πγείαο - αλάπηπμε ησλ ππεξεζηώλ δεκόζηαο πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

1.14 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ Α΄ 64/14.03.2020) «Καηεπείγνληα 

κέηξα αληηκεηώπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19».  

1.15 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ Α΄ 68/20.03.2020) «Καηεπείγνληα 

κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ θηλδύλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-

19, ηε ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο.» 

1.16 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ Α΄ 75/30.03.2020) «Μέηξα 

αληηκεηώπηζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη άιιεο θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο.» 

1.17 ηνπ Ν. 4682 (ΦΔΚ Α' 76/03-04-2020) «Κύξσζε: α) ηεο από 25.2.2020 Π.Ν.Π. 

«Καηεπείγνληα κέηξα απνθπγήο θαη πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζεο θνξσλντνύ» (Α΄ 42), β) ηεο 

από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο 

εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ» (A΄ 55) 

θαη γ) ηεο από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ηεο αλάγθεο 

πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19» (Α΄ 64) θαη άιιεο δηαηάμεηο. » 

1.18 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ (Α΄ 84/13-4-20) «Μέηξα γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ ζπλερηδόκελσλ ζπλεπεηώλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη 

άιιεο θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο».  

1.19 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ Α΄90/01.05.2020) «Πεξαηηέξσ κέηξα 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλερηδόκελσλ ζπλεπεηώλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ COVID-

19 θαη ηελ επάλνδν ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαλνληθόηεηα.» 

1.20 ηνπ Ν. 4690/2020 (ΦΔΚ Α΄ 104/ 30.05.2020) «Κύξσζε: α) ηεο από 13.4.2020 

Π.Ν.Π. «Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλερηδόκελσλ ζπλεπεηώλ ηεο παλδεκίαο ηνπ 

θνξσλντνύ COVID-19 θαη άιιεο θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο» (A΄ 84) θαη β) ηεο από 1.5.2020 

Π.Ν.Π. «Πεξαηηέξσ κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλερηδόκελσλ ζπλεπεηώλ ηεο 

παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη ηελ επάλνδν ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

θαλνληθόηεηα» (Α΄ 90) θαη άιιεο δηαηάμεηο.»  

1.21 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 4693 (ΦΔΚ Α΄116/ 17.06.2020) «Κύξσζε ηεο από 21.5.2020 

ηξνπνπνίεζεο ηεο από 3.6.2019 Επηκέξνπο ύκβαζεο Δσξεάο γηα ην έξγν V ηεο από 6.9.2018 

ύκβαζεο Δσξεάο κεηαμύ ηνπ Ιδξύκαηνο «Κνηλσθειέο Ίδξπκα ηαύξνο . Νηάξρνο» θαη ηνπ 

Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ γηα ηελ ελίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκώλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 

πνπ θπξώζεθε κε ηνλ λ. 4564/2018  (Α' 170) θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

1.22 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ Α΄157/10-08-2020) «Επείγνπζεο 

ξπζκίζεηο αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ ηνπ Εζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο, πξνζηαζίαο 

από ηε δηαζπνξά ηνπ θνξσλνηνύ COVID-19, ζηήξημεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη δηεπθόιπλζεο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο » 

1.23 ηεο ππ’αξηζκ. 2133/15-04-2020 Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 24 (Απφθαζε 01/15-04-

2020) ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

 

2. Σν γεγνλφο φηη ην Ννζνθνκείν καο έρεη νξηζζεί σο βαζηθφ λνζνθνκείν αλαθνξάο ζηελ 1ε 

Τ.ΠΔ. γηα ην λέν θνξσλντφ Covid-19. 

 



ΑΔΑ: ΨΡΧΞ46906Ε-Υ51



3 

 

3. Σελ απμαλφκελε ηάζε εθδήισζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ Covid-19.  

 

4. Όηη ζε ζπλέρεηα ησλ δχν δηαγσληζκψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ ην Ηλζηηηνχην Φαξκαθεπηηθήο 

Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (Η.Φ.Δ.Σ.) γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα 

ηηο ΜΔΘ ησλ Ννζνθνκείσλ ηεο δσξεάο ηνπ Ηδξχκαηνο ηαχξνο Νηάξρνο (ΗΝ), δηαπηζηψζεθε 

φηη έλα κέξνο απηψλ ησλ εηδψλ δελ πξνζθέξζεθαλ θαη απαηηείηαη άκεζα ε πξνκήζεηά ηνπο. 

 

5. Σν απφ 03-02-2021 πξαθηηθφ ηεο 5
εο

 πλεδξίαζεο ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Τγεηνλνκηθψλ 

Πεξηθεξεηψλ ΚΔ.Τ.ΠΔ (Θέκα 5
ν
 ), ζχκθσλα κε ην νπνίν απνθαζίζηεθε φηη επεηδή ε λέα 

πξνθήξπμε απφ ηελ ΗΦΔΣ ΑΔ ζα θέξεη πξφζζεηεο θαζπζηεξήζεηο, πξνηείλεηαη ηα δεθαπέληε 

Ννζνθνκεία ηεο δσξεάο ηνπ Ηδξχκαηνο ηαχξνο Νηάξρνο (ΗΝ) , κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη 

ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Παίδσλ «Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ», λα πξνβνχλ ζηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ 

πξνθεξχζζνληαο ηα ελ ιφγσ είδε κε ρξήζε Π.Ν.Π. γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ. 

 

6. Όηη ζην αλσηέξσ Πξαθηηθφ πξνβιέπεηαη ε θάιπςε ηεο ελ ιφγσ δαπάλεο κέζσ έθηαθηεο 

επηρνξήγεζεο COVID-19. 

 

7. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 7156/15-02-2021 έγγξαθν ηεο Γηνίθεζεο 1
εο

 Τ.ΠΔ. Αηηηθήο, ζχκθσλα κε 

ην νπνίν δίλεηαη ε νδεγία ζηελ ελ ιφγσ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ ΗΦΔΣ ΑΔ, θαζψο θαη νη  

επηζπλαπηφκελνη πίλαθεο ηνπ ελ ιφγσ εγγξάθνπ κε ηα είδε ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 

8. Σελ ππ’ αξηζκ. 6/4/19-02-2021 Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ κε Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο – 

πιινγή Πξνζθνξψλ κέζσ «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», κε αληηθείκελν ηελ επείγνπζα πξνκήζεηα 

ζπκπιεξσκαηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ ΜΔΘ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηεο δσξεάο ηνπ Ηδξχκαηνο 

ηαχξνο Νηάξρνο (ΗΝ), γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θνξσλνηνχ COVID-19, κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη 

ηηκήο. 

 

  
 

Π ξ ν θ ε ξ ύ ζ ζ ε η α η 

 

Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο – πιινγήο Πξνζθνξψλ κέζσ «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» γηα ηελ 

επείγνπζα πξνκήζεηα ζπκπιεξσκαηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ ΜΔΘ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηεο δσξεάο 

ηνπ Ηδξχκαηνο ηαχξνο Νηάξρνο (ΗΝ), γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θνξσλνηνχ 

COVID-19, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

κφλν βάζεη ηηκήο, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα : 

 
Α/Α ΔΙΓΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΤΠΟΘΔΡΜΗΑ/ΤΠΔΡΘΔΡΜΗΑ 2 

2 ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΖ 1 

3 ΟΓΚΟΜΔΣΡΗΚΔ ΑΝΣΛΗΔ ΓΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΤΓΡΧΝ ΚΑΗ 

ΦΑΡΜΑΚΧΝ 

36 

4 ΟΜΟΜΔΣΡΟ 1 

5 ΦΟΡΖΣΟ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ 1 

6 ΤΚΔΤΔ ΜΔΣΡΖΖ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΠΑΡΟΥΖ ΚΛΑΗΚΖ 

ΚΑΗ ΝΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

2 

7 ΜΖΥΑΝΖ ΔΞΧΧΜΑΣΗΚΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΚΑΡΓΗΑ  1 

8 ΒΗΝΣΔΟ ΛΑΡΤΓΓΟΚΟΠΗΟ 1 
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Κξηηήξην Αμηνιφγεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.  

Πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη φρη κφλν γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνπκέλσλ πνζνηήησλ αλά 

είδνο, αιιά θαη γηα κέξνο ηεο πνζφηεηαο εθάζηνπ είδνπο. Ζ Τπεξεζία, ζε πεξίπησζε πνπ ε 

νηθνλνκηθφηεξε απφ άπνςε ηηκήο πξνζθνξά, δελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο 

πνπ νξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ παξάδνζεο, δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

ηεο θαηαθχξσζεο ηεο ππφινηπεο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ απφ ηελ ακέζσο επφκελε νηθνλνκηθφηεξε 

πξνζθνξά. ε πεξίπησζε θαη πάιη κε θάιπςεο ησλ πνζνηήησλ, ε δηαδηθαζία απηή ζα αθνινπζεζεί 

έσο ηελ πξνκήζεηα ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ.   

 
  ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 

ΣΟ ΚΗΜΓΗ 

ΣΑ SITE ΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΠ. 

ΤΓΔΙΑ 

ΚΑΙ ΣΟ 

ΓΙΑΤΓΔΙΑ 

ΔΝΑΡΞΗ  ΛΗΞΗ  

Γ.Ν.ΠΑΗΓΧΝ «Ζ 

ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» 

Θεβψλ θαη 

Παπαδηακαληνπνχινπ, 

Γνπδή, Σ.Κ. 11527 

(Πξσηφθνιιν) 

24/02/2021 24/02/2021 03/03/2021 

Ώξα : 12:00 

03/03/2021 

Ώξα : 12:00 

 

 

 

ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 4412/2016, ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη ζε πεξίπησζε 

ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα : 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ 

ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ 

ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 

Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα 

πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηήλ ε ζχκβαζε, εθ’ φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο 

είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
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ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάινπλ -επί πνηλή απαξαδέθηνπ- ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

γηα θάζε έλα από ηα είδε ηαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηα νπνία πξνζθέξνπλ. ηνπο 

νηθνλνκηθνύο θνξείο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα ππνβάινπλ πξνζθνξά θαη γηα κέξνο ησλ εηδώλ 

θαη γηα κέξνο ηεο δεηνύκελεο πνζόηεηαο. Η θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη αλά είδνο 

θαη ζε όζνπο κεηνδόηεο απαηηεζεί πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί ε ζπλνιηθή δεηνύκελε 

πνζόηεηα. ε πεξίπησζε πνπ πξνζθέξνληαη πνζφηεηεο κηθξφηεξεο ηεο ζπλνιηθήο δεηνχκελεο 

πνζφηεηαο, ηφηε ζα ππάξμνπλ ηφζνη κεηνδφηεο φζνη απαηηνχληαη γηα λα ζπκπιεξσζεί ε ζπλνιηθή 

δεηνχκελε πνζφηεηα ηνπ είδνπο, ελψ ζηνλ ηειεπηαίν κεηνδφηε (δειαδή ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε 

ηελ κεγαιχηεξε ηηκή θαηαθχξσζεο) ζα αλαηεζεί φζε πνζφηεηα απαηηείηαη γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηεο 

απαηηνχκελεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο 

πξνζθνξέο, ηειηθφο κεηνδφηεο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, 

αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Δπί πνηλή 

απνθιεηζκνύ, νη ππνςήθηνη θνξείο δεζκεχνληαη γηα ηελ παξάδνζε ηνπ ζπλφινπ ηεο πνζφηεηαο ηνπ 

είδνπο πνπ ζα ηνπο θαηαθπξσζεί ην αξγφηεξν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 

 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο έσο 03.03.2021, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 

12:00 ζε θιεηζηφ θάθειν ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ «Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» ( 

Θεβψλ θαη Παπαδηακαληνπνχινπ, Γνπδή, Σ.Κ 11527) αλαγξάθνληαο: 

1. ηνλ ηίηιν ηε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ», 

2. Σελ πεξηγξαθή ησλ αηηνύκελσλ εηδώλ, 

3. Σνλ πιήξε ηίηιν ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξόζθιεζε θαη ηνλ αξηζκό 

πξσηνθόιινπ ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο 

4. Σελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ 

5. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

6. Σελ έλδεημε ζε εκθαλέο ζεκείν «ΠΡΟΟΥΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΣΕΙ» 

7. Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν πνπ ζα εκπεξηέρεη 

ηνπο ππνθαθέινπο πνπ αλαθέξνληαη αθνινχζσο, θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 92 παξ. 

2 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ηπρόλ αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ θαη 

δηεπθξηλίζεσλ γηα ην πεξηερόκελν ηεο Πξόζθιεζεο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ κέρξη θαη ηελ 

Παξαζθεπή, 26/02/2021 θαη έσο ηηο 15:00  

 
 

ΦΑΚΔΛΟ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην θάθειν 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ, ηα 

αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 93 θαη ζηελ παξ. 1 

θαη 3, αξ. 79 ηνπ Ν. 4412/2016, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηα άξζξα 1 θαη 3 ηνπ Ν. 4250/26-03-2014 

(ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014) θαη εηδηθφηεξα: 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ Τπεύζπλε 

δήισζε (πνπ εθάζηνηε ηζρχεη ζε εθαξκνγή θαη ησλ άξζξσλ 1 & 3 ηνπ Ν. 4250/26-03-2014 

(ΦΔΚ74/Α/26.03.2014) ηνπ Ν. 1599/1986), ζηελ νπνία αλαιπηηθά ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα 

πιήξε ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ 

νη πξνζθέξνληεο, θαη ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα δειψλεηαη φηη : 

 

 Μέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δελ ζπληξέρεη γηα ηνπο πξνζθέξνληεο ιφγνο 

απνθιεηζκνχ απφ ηεο αλαθεξφκελνπο ζηα άξζξα 73 (εηδηθά παξ. 1, 2 θαη 4) θαη 74 ηνπ Ν 
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4412/2016, γηα ηνπο νπνίνπο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. 

 Σεξνχλ φινπο ηνπο Διιεληθνχο Νφκνπο, ηνπο ζρεηηθνχο κε ηελ εξγαζία (Δξγαηηθή – 

Αζθαιηζηηθή Ννκνζεζία).     

 Έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο πξφζθιεζεο θαη ηνπο απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

 Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηεο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζε ησλ νπνίσλ νη 

πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

 Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δηαγσγή βάζεη 

απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, θαη φηη δελ έρνπλ δηαπξάμεη βαξχ επαγγεικαηηθφ 

παξάπησκα.  

 Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ 

Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο 

εθφζνλ νξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε ή θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο , ηεο απάηεο, 

ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο.   

 Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην. 

 Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

 Παξαηηνχληαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 

Τπεξεζίαο γηα αλαβνιή, καηαίσζε ή αθχξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 Γελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο εθφζνλ επηιεγνχλ.  

 Λακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ηέηνηεο.  

 Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δεζκεχνληαη γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ κε αξ. 2016/679 Καλνληζκνχ (ΔΔ) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 21
εο

 Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.  

 Αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζνπλ θάζε ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ, εθφζνλ ηνπο 

δεηεζεί. 

 πκκεηέρνπλ κε κηα κφλνλ πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

 Γεζκεχνληαη γηα ηελ παξάδνζε ηνπ ζπλφινπ ηεο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ πνπ ζα ηνπ θαηαθπξσζεί 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ην αξγφηεξν κέρξη θαη 

ηελ 11ε Μαξηίνπ 2021. 

 Σεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο 

Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν. 4412/2016. 

 Λακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

 

εκεηώλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014) 

νη αλσηέξσ δειψζεηο θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, νη νπνίεο ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ζπκπιεξψλνπλ ηελ 

αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε γηα θαζέλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ΓΔΝ απαηηείηαη γηα ηνλ παξφληα Γηαγσληζκφ. 

 
 

ΦΑΚΔΛΟ «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 

H ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί 

απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε κε ην θεθάιαην «ΣΔΥΝΙΚΔ 
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ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ» πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο 

πιεξνχληαη. 

Δπηπξόζζεηα, πξέπεη λα πεξηιεθζεί, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 

1599/1986, ηνπ πξνζθέξνληνο φηη : 

α) ε δηάζεζε ηνπ πξνο πξνκήζεηα είδνπο απνηειεί αληηθείκελν ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

απηνχ θαη φηη έρεη δηθαίσκα γηα ηελ λφκηκε θπθινθνξία ηνπ πξνο πξνκήζεηα είδνπο ζηελ Διιάδα, 

θαη 

β) ε πξνζθνξά ηνπ είλαη ζχκθσλε κε ηηο Σερληθέο Απαηηήζεηο, φπσο θαηαγξάθνληαη ζην θεθάιαην 

«ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ» ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη φηη κε απηήλ πξνζθνκίδνληαη 

θαη φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά/πηζηνπνηεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ σο άλσ ζπκκφξθσζε 

κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

 
ΦΑΚΔΛΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 

Οη ηηκέο δίδνληαη ζε ΔΤΡΧ, αλά ηεκάρην θαη ζπλνιηθψο κε ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α, αλαγξαθφκελεο 

νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. 

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα θαζνξίδεηαη ην πνζνζηφ Φ.Π.Α., ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο. ε 

πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α. απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή. 

Δπηθχιαμε: Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα εμεηάζεη ην ελδερφκελν λα ππαρζεί ε πξνκήζεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ζηελ ππ’ αξηζ.Α1050/20-3-2020 Τ.Α. (ΦΔΚ Β’ 942) «Καζνξηζκφο 

Γηαδηθαζίαο Απαιιαγήο ΦΠΑ ζηηο παξαδφζεηο αγαζψλ θαη παξνρέο ππεξεζηψλ ζην πιαίζην 

πξαγκαηνπνίεζεο δσξεψλ ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ηζη’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ 

Κψδηθα ΦΠΑ Ν. 2859/2000 – Α’ 248». 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο ππέξ Γεκνζίνπ 

νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ζπκβάζεσλ κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα. Σν πνζνζηφ ηνπ 

ΦΠΑ κε ην νπνίν επηβαξχλεηαη ε ηηκή νξίδεηαη ρσξηζηά. 

Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα 

ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΧ  κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία 

(άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν 

ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή 

κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή, ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Πξνζθνξέο πνπ ζα ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο ζα εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο 

νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ 

ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο, φπσο απηά νξίδνληαη θαη ζηα αξ. 88-89 ηνπ Ν.4412/2016. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα 

παξέρνπλ απηά. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο κε θαηαθχξσζεο – ζπκβαζηνπνίεζεο θαη 

απνξξφθεζεο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο δεηνχκελεο απφ ηελ πξφζθιεζε πνζφηεηαο ησλ εηδψλ. 

 

 
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ  - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ κέξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο ηνπο ήηνη 

03.03.2021, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 12:00. 
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα απνξξίπηνληαη σο κε θαλνληθέο θαη επηζηξέθνληαη 

ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 
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Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 

δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο. 

Καηά ηελ ζπλεδξίαζε, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεη ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο, 

θαζψο θαη ηνπο θαθέινπο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο θαθέινπο ησλ ηερληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη 

θαηά ην ζηάδην απηφ αλά θχιιν θαη ηελ ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά αλά θχιιν θαη θαηαγξάθεη ζην πξαθηηθφ ηεο ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζ’ απηή.  

Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη δηεπθξηλίζεσλ, θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ζην 

νπνίν αλαδεηθλχεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα  απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο κε ηελ 

παξαπάλσ πεξηγξαθείζα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη γλσκνδνηεί ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 

Ννζνθνκείνπ γηα ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ην νπνίν εγθξίλεηαη Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηεο ζα πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ ώζηε λα 

ζπγθεληξώζνπλ εγθαίξσο ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο (ηα νπνία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά 

ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε). 

 

 

ΙΥΤ  ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 180 εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ 

επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν 

ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

 

ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΧΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ 

 

Ζ παξάδνζε ησλ πνζνηήησλ ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ «Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ». 

Ζ παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα έρεη νινθιεξσζεί κέρξη θαη ηελ 24ε Μαξηίνπ 2021. 

Μεηάζεζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο επηηξέπεηαη κφλνλ θαη’ εμαίξεζε, γηα ηκήκα ηεο πνζφηεηαο θαη 

κεηά απφ εηδηθφ πξνεγνχκελν αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ θαη αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο. 

Λόγσ ηνπ θαηεπείγνληνο, ηα πξνζθεξόκελα είδε πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα, ώζηε λα κπνξνύλ 

λα παξαδνζνύλ εληόο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, θαηά ηηο αλσηέξσ δηαθξίζεηο.  

Οη ζπκβαηηθνί ρξόλνη παξάδνζεο ιόγσ ηεο θαηεπείγνπζαο, έθηαθηεο αλάγθεο θάιπςεο ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο, δελ κπνξεί λα παξαηείλνληαη. 

 

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ (ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ ΜΔΑ)  

(Άξζξν 80 Ν.4412/2016) 

 
Λόγσ ηνπ επείγνληνο, κεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο ζα δνζεί πξνζεζκία 

ηξηώλ (3) εκεξώλ ζηνλ αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο (ζύκθσλα 

κε ηα νξηδόκελα ζην ηεζζαξαθνζηό πξώην άξζξν ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ 

Α΄84/13-04-2020) θαη ηελ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο. 
 

Σα  δηθαηνινγεηηθά  θαηαθχξσζεο  (απνδεηθηηθά  κέζα)  πνπ  θαιείηαη  λα  ππνβάιεη  ν  

 πξνζσξηλφο  αλάδνρνο  είλαη  ηα εμήο:  

 

Α)  (Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο),  απφζπαζκα  πνηληθνχ  κεηξψνπ 

κε εκεξνκελία έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ ή ειιείςεη απηνχ, 
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ηζνδχλακν εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – 

κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο 

θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε 

 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ αθνξά γηα: 

 Σηο πεξηπηψζεηο ΔΠΔ, ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ ( Η.Κ.Δ. ), ΟΔ. θαη ΔΔ, ηνπο 

δηαρεηξηζηέο. 

 Σηο πεξηπηψζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

 Σηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 
Β) (Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο) : 

Ι) γηα ηελ θαηαβνιή θόξσλ,  απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε  ηεο ην ειιεληθφ δεκφζην. 

ΙΙ)  γηα  ηελ  θαηαβνιή  εηζθνξώλ  θνηλσληθήο  αζθάιηζεο,  πηζηνπνηεηηθά  πνπ  εθδίδνληαη 

 απφ  ηελ αξκφδηα, θαηά πεξίπησζε, αξρή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, πεξί ηνπ  φηη έρνπλ εθπιεξσζεί 

νη  ππνρξεψζεηο  ηνπ   θνξέα,  φζνλ  αθνξά   ζηελ   θαηαβνιή  ησλ   εηζθνξψλ  θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο  ,  ζχκθσλα  κε  ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία (ζα αθνξά ηελ θύξηα θαη ηελ 

επηθνπξηθή αζθάιηζε). 

Σα παξόληα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα – πξνζσξηλό αλάδνρν θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ είλαη έλσζε γηα θάζε θνξέα – κέινο ηεο. 

ε πεξίπησζε ππεξγνιαβίαο ηνπ άξζξνπ 12.6 ηεο παξνύζαο, ππνβάιινληαη  θαη  γηα ηνλ 

ππεξγνιάβν. 

Τα παραπάλω αποδεηθηηθά ηες παρ. Β λα είλαη ζε ηζτύ θαηά ηελ εκεροκελία θαηάζεζής ηοσς. 

 

Γ) (Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα): 

Ι) γηα ηεο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη δελ 

ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ 

ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα. Σν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε 

δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε 

πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην 

Γ.Δ.Μ.Ζ. , ζχκθσλα κε ηεο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Σα θπζηθά πξφζσπα ( 

αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε. 

Σα παξαπάλσ απνδεηθηηθά ηεο παξ. Γ λα έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ 

ππνβνιή ηνπο. 
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ 

ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη ηεο ηεο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1, ηεο πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 

4 ηνπ άξζξνπ 73, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε 

ή, ζηα θξάηε – κέιε ή ηεο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο 

ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

ΙΙ) γηα ηε κε αζέηεζε ησλ ηζρπνπζψλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ηεο παξ 2 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 

18 ηνπ Ν. 4412/2016, ππεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ  ή  εκπνξηθνχ 

 νξγαληζκνχ  ηεο  ρψξαο  φηη  δελ  ζπληξέρνπλ  ζην  πξφζσπφ  ηνπ  νη νξηδφκελνη ζην κέξνο ιφγνη 

απνθιεηζκνχ.  

 

Γ. πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ 

εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν ( 2 ) εηψλ πξηλ απφ ηελ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_1
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_2
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4_b
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4_b
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εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο κε εκεξνκελία έθδνζεο έσο ηξεηο κήλεο 

απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.  

Μέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 80, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 

 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

 πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή 

ηεο ζε απηφ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. 

Σν παξαπάλσ απνδεηθηηθό λα έτεη εθδοζεί έως ηρηάληα εργάζηκες εκέρες πρηλ από ηελ σποβοιή 

ηοσ. 

 

Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο: 

I. Γηα Αλψλπκε εηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. ζχζηαζεο, 

ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε 

αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

II. Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. 

III. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ. 

Σα παξαπάλσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη απφ απηά πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο, ν Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο θαη ηα κέιε Γ.. ηεο Α.Δ. θαη ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ 

κε ηελ ππνγξαθή ηεο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ 

πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ. Σα θπζηθά πξφζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ 

αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ. Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα 

εθπξνζψπεζεο ζα ζπλνδεχνληαη κε πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ηξνπνπνίεζεο, ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί 

ην πνιχ δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη  φηη δελ 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί άιιε κεηαβνιή ζηελ εηαηξηθή θαηάζηαζε χζηεξα απφ ην ηειεπηαίν 

θαηαζηαηηθφ ή Φ.Δ.Κ. πνπ έρεη θαηαηεζεί. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, εθηόο ησλ πεξηπηψζεσλ Α & Γ. Η. ηνπ παξφληνο, 

ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ ηφζν θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, φζν θαη θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαηάζεζήο ηεο. Δάλ θάπνην απφ ηα αλσηέξσ δελ είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία 

θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ΚΑΗ ην επηθαηξνπνηεκέλν. 

Σα απνδεηθηηθά κέζα γίλνληαη απνδεθηά ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 

4412/2016 ηεο απηά πξνζηέζεθαλ  κε ην λ.4605 /2019  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε πξνζθόκηζε (όισλ) ησλ αλσηέξσ 

δηθαηνινγεηηθώλ εληόο ηξηώλ (3) εκεξώλ ζα γίλεη απνδεθηή ζε αληηθαηάζηαζε ησλ 

απαηηνχκελσλ, αλά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ. 4412/2016 κόλν Τπεύζπλε 

Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75) ή ειεθηξνληθή ππεύζπλε δήισζε κέζσ ηεο 

Δληαίαο Φεθηαθήο Πύιεο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ηνπ άξζξνπ52 ηνπ λ. 4635/2019 (Α΄ 167), 

πνπ πξνβιέπεηαη ζην εηθνζηφ έβδνκν άξζξν ηεο απφ 20.3.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ (Α΄ 68), ηεο απηή θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4683/2020 (Α΄83), πξνθεηκέλνπ λα 

εθδνζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο θαη λα ζπλαθζεί ε ζχκβαζε. ηελ ππνβαιιφκελε 

ππεχζπλε δήισζε δειψλνληαη απφ ηνλ επηιεγέληα αλάδνρν φηη: α) δελ ζπληξέρεη θαλέλα λφκηκν 

θψιπκα ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία, β) εμαθνινπζεί λα πιεξνί φια ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο 

επηινγήο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ νηθεία δηαθήξπμε θαη γ) ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα λνκίκσο 

πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. (ΠΝΠ 84/13.04.2020) 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο, ζην ρξνληθό δηάζηεκα, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 

ηνπ άξζξνπ ηεζζαξαθνζηνύ πξώηνπ ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ Α΄84/13-04-2020, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art80_2_c
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art80_2_c
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δελ πξνζθνκίζεη ηα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ή αλάζεζεο, ηόηε 

θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη  παξαθξαηείηαη ε εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο.    

 

ηελ πεξίπησζε Έλσζεο Οηθνλνκηθώλ θνξέσλ, νη νπνίνη ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα 

παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 

 

 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Ο ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο χκβαζεο νξίδεηαη έσο ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. Ο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηαζεί θαηφπηλ 

αηηηνιφγεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή κόλν γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο 

Τπεξεζίαο. 

 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ζα πξνζθνκίδεη θαη ηελ πξνβιεπφκελε 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, ε Τπεξεζία επηβάιιεη 

ηεο πξνβιεπφκελεο ηεο θείκελεο δηαηάμεηο θπξψζεηο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή ζχκβαζεο πξέπεη λα έρεη ρξφλν ιήμεο 

ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο χκβαζεο. 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο επαχμεζεο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο, ην 

αλψηαην κέρξη πνζνζηνχ 30%, ή κείσζε απηήο κέρξη πνζνζηνχ 50%. Δπαχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο 

πνζφηεηαο πέξα ηνπ 30% ή κείσζε απηήο κέρξη πνζνζηνχ θάησ ηνπ 50% επηηξέπεηαη κφλν χζηεξα 

απφ ζπκθσλία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ πξνκεζεπηή. 

 

Η αλαζέηοσζα αρτή, δηαηερεί ηο δηθαίωκα ηες κε θαηαθύρωζες - ζσκβαζηοποίεζες θαη 

απορρόθεζες κέροσς ή ηοσ ζσλόιοσ ηες δεηούκελες από ηελ πρόζθιεζε ποζόηεηας ηωλ εηδώλ. 

 

 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο 

ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' 

ειάρηζηνλ ηα εμήο: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ 

νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ 

πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη 

ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  

δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη 

ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην 

πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο 

ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία  ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζ) ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο 

λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή 

έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ηνλ αξηζκφ θαη 

ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο (θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016.) 
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Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή 

φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο 

απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

 

ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο δηέπεηαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 133 ηνπ λ. 4412/2016, ζε 

ακθφηεξεο δε ηηο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ε ελ ιφγσ εθαξκνγή δηαηάμεσλ δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε 

ηα φζα ξεηψο ζεζπίδνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. 

 

ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΟΝΟΜΔΡΟΤ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη 

ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ 

λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο 

απνθιεηζκνχ σο νξίδνληαη απφ ηνλ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξνχζα θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα 

έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/EE, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

 
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ – ΚΡΑΣΗΔΙ 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ κε 

έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο εληφο δχν κελψλ. Χο ηεο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αξ. 200 

ηνπ Ν. 4412/2016. 

  

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ επηβαξχλεηαη κε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ 

θξαηήζεηο, πνπ παξαθξαηνχληαη θαηά ηελ εμφθιεζε ηνπ εληάικαηνο πιεξσκήο θαη απνδίλνληαη 

αξκνδίσο.   

 

ΜΑΣΑΙΧΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην 

ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο 

ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο 

απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν.4412. 

 
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 

Δλζηάζεηο – πξνζθπγέο θαηά ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κέζσ  ηεο 

παξνχζεο πξφζθιεζεο ππνβάιινληαη  κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα άξζξα 127, 

205 & 205
Α
 ηνπ Ν. 4412/2016 ηεο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 

 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο σο ηεο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο 

ππνρξενχηαη κφλνο ηεο ηεο απνθαηάζηαζή ηεο. 
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2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο λα ηεξεί ηεο ππνρξεψζεηο ηεο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ Γίθαην, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 

απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Ν 4412/2016. 

         
 

 

 

Ο  ΓΗΟΗΚΖΣΖ 

 

                                                                                         

 

                                                                             ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Κ. ΠΑΠΑΑΒΒΑ 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

1. ΜΗΥΑΝΗΜΑ ΤΠΟΘΔΡΜΙΑ/ΤΠΔΡΘΔΡΜΙΑ 

ΚΟΤΒΔΡΣΑ ΤΠΔΡ - ΤΠΟ-ΘΔΡΜΙΑ 

1. Να ρξεζηκνπνηεί σο κέζν ζέξκαλζεο/ςχμεο απνζηαγκέλν λεξφ. 

2. Να ζπλδέεηαη κε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ζηξψκαηα λεξνχ γηα : Να επηηξέπεη ηε ζέξκαλζε πάλσ 

θαη θάησ απφ ηνλ αζζελή φπνπ απηφ απαηηείηαη Να δηαζέηεη ζπλδέζκνπο γξήγνξεο ζχλδεζεο – 

απνζχλδεζεο θνπβεξηψλ. 

3. Να εμαζθαιίδεη πςειή θπθινθνξία λεξνχ 130l/h ηνπιάρηζηνλ. 

4. Να δηαζέηεη ηζρχ ζέξκαλζεο 800 watts ηνπιάρηζηνλ γηα ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία 

5. Ζ ηαρχηεηα ςχμεο ηνπ λεξνχ λα είλαη (5°C/min) ελψ ε ηαρχηεηα ζέξκαλζεο λα είλαη 

(3°C/min) ηνπιάρηζηνλ. 

6. Ζ επηινγή επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο αζζελνχο λα επηηπγράλεηαη κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:  

α. Να δηαζέηεη ξχζκηζε Πξν-επηιεγκέλεο κεηαβιεηήο θαη Δπηινγή Πξνγξακκαηηδφκελεο 

Μεηαβιεηήο ηεο Γηαβάζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο , ηφζν ζηε Θέξκαλζε, φζν θαη ζηε Φχμε 

αζζελψλ γηα ηνλ ηαρχηεξν θαη πιεξέζηεξν έιεγρν ηεο ζεξκνξχζκηζεο ηνπ αζζελνχο (ηαρχηαηα, 

ή βαζκηαία)  

β. Να δηαζέηεη Γηαβάζκηζε Θεξκνθξαζίαο (gradientsetting) δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα 

αλαπξνζαξκνγήο ηεο δηαβάζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο ζεξκνξχζκηζεο ζηνπο 5°C εάλ δελ 

έρνπκε ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία εληφο 30 ιεπηψλ. Σν κεράλεκα λα ζπλερίδεη λα 

παξαθνινπζεί θαη λα αλαπξνζαξκφδεη ηε ζεξκνθξαζία θάζε 30 πεξίπνπ ιεπηά έσο φηνπ 

επηηεπρζεί ε επηζπκεηή γηα ηνλ αζζελή ζεξκνθξαζία.  

γ. Να δηαζέηεη 3 ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο , α) κε επηινγή επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ αζζελή 

(automatic), β) κε επηινγή επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο ζην ζηξψκα/θνπβέξηα (manual) , γ) 

παξαθνινχζεζε ζεξκνθξαζίαο αζζελνχο (monitor), δ. Δχξνο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ 

(manualmode) ηνπιάρηζηνλ: 5ν – 40ν Cε. Δχξνο ζεξκνθξαζίαο αζζελνχο (automaticmode): 30ν 

– 40ν Cζη. Ζ επηινγή ζεξκνθξαζίαο θαη ν έιεγρνο απηήο λα είλαη πςειήο αθξίβεηαο –επηινγή 

κε βήκα πξνφδνπ α) 0,5ν C γηα ην λεξφ, β) 0,1ν C γηα ηνλ αζζελή - απνθιίζεηο κηθξφηεξεο < +/- 

0,6 oC γηα ην Νεξφ, θαη < +/- 0,3 γηα ηνλ αζζελή. 

7. Ζ ζπζθεπή λα θέξεη κηθξνεπεμεξγαζηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. 

8. Να θέξεη κεραληζκνχο αζθαιείαο θαη νπηηθναθνπζηηθνχο ζπλαγεξκνχο γηα :  

• Τπεξζέξκαλζε 

• Τπνζέξκαλζε 

• Υακειή ηάζκε Νεξνχ 

• Διαηησκαηηθφ Αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο Νεξνχ  

• Διαηησκαηηθφ Αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο Αζζελνχο 

• Πηψζε Σάζεο Γηθηχνπ 

9. Να δηαζέηεη δχν (2) δεμακελέο ε κία δηπιή λεξνχ γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε αληίζηνηρα.  

10. Να θέξεη νπηηθή έλδεημε Ρνήο Νεξνχ.  

11. Να θέξεη ρεηξηζηήξην αθήο, νζφλε (statusdisplay), θαη νζφλεο LED γηα : • επηζπκεηή 

ζεξκνθξαζία • ζεξκνθξαζία Νεξνχ • ζεξκνθξαζία αζζελνχο  

12. Όια ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο θπθινθνξίαο λεξνχ λα είλαη απφ πιηθά πνπ δελ 

δηαβξψλνληαη.  

13. Να είλαη ηξνρήιαηε.  

14. Να ζπλνδεχεηαη απφ Eλα (1) ζπλδεηηθφ ζσιήλα θνπβεξηψλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ κήθνπο 

270 cm, κε ζπλδεηηθά ηαρείαο θαη αζθαινχο ζχλδεζεο κε ρξσκαηηθή θσδηθνπνίεζε. Έλα (1) 

ζηξψκαηα λεξνχ ζέξκαλζεο/ςχμεο αζζελψλ δηαζηάζεσλ πεξίπνπ (152Υ61cm) πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ.  

15. Να ιεηηνπξγεί κε ξεχκα ηάζεο 220-240 V.  

16. Να παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 2 εηψλ.  

17. Να παξέρεηαη ηερληθή ππνζηήξημε θαη επάξθεηα αληαιιαθηηθψλ γηα 10 έηε.  

18. Να θαηαηεζνχλ πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ εηαηξεηψλ απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή δηαλνκέα.  
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19. Με ηε παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο λα παξαδνζνχλ εγρεηξίδηα ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο 

(Διιεληθά , ή Αγγιηθά).  

20. Να θέξεη πηζηνπνηεηηθά ΗSO θαη CE MARK.  

22. Ο Γηαλνκέαο λα θέξεη πηζηνπνίεζε Γηαθίλεζεο Ηαηξνηερληθψλ Πξντφλησλ θαη ISO 

Πνηφηεηνο. 

 

 

2. ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ ΒΗΜΑΣΟΓΟΣΗ 
 

Γηπινεζηηαθφο εμσηεξηθφο/πξνζσξηλφο βεκαηνδφηεο 

 

1. Να είλαη κηθξψλ δηαζηάζεσλ (λα αλαθέξνληαη), κηθξνχ βάξνπο (<700 γξ) θαη λα ιεηηνπξγεί 

κε 2 μεξέο κπαηαξίεο ρακεινχ θφζηνπο (ηχπνπ ΑΑ, 1.5V), ε δηάξθεηα ηεο νπνίσλ, λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 7 κέξεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ζηα nominalsettings ηνπ βεκαηνδφηε. 

2. Να δέρεηαη φισλ ησλ ηχπσλ ηα ειεθηξφδηα πξνζσξηλήο βεκαηνδφηεζεο πνπ θπθινθνξνχλ 

ζην εκπφξην. 

3. Να δηαζέηεη νπηηθή έλδεημε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο κπαηαξίαο. 

4. Οη ηξφπνη βεκαηνδφηεζεο λα είλαη: DDD,DDI,DOO,AAI,AOO,WI,VOO. 

5. ε πεξίπησζε επείγνπζαο αιιαγήο ηεο κπαηαξίαο, ελψ ν βεκαηνδφηεο βξίζθεηαη ζε 

ιεηηνπξγία, λα ζπλερίδεηαη θαλνληθά ε ιεηηνπξγία ηνπ βεκαηνδφηε γηα 30 (ηξηάληα) 

δεπηεξφιεπηα ηνπιάρηζηνλ ζηα nominalsettings ηνπ βεκαηνδφηε. 

6. Να δηαζέηεη νπηηθή έλδεημε κε LED γηα θάζε παικφ βεκαηνδφηεζεο (PACE) θαη αίζζεζεο 

(SENSE) ρσξηζηά κε δηαθνξεηηθέο ελδείμεηο. 

7. Θα εθηηκεζεί ε χπαξμε ρεηξνθίλεηνπ θαη απηφκαηνπ θιεηδψκαηνο(πζηεξααπνδηαζηεκα 1 

ιεπηνχ πεξίπνπ), φισλ ησλ πιήθηξσλ ξχζκηζεο ησλ παξακέηξσλ βεκαηνδφηεζεο, σζηε λα 

απνηξέπεη ηελ αιιαγή ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ απν ιάζνο ρεηξηζκφ. Δπίζεο λα 

παξέρεηαη ζρεηηθή έλδεημε ζηελ ζπζθεπή. 

8. Να κπνξεί λα βεκαηνδνηήζεη (BasePacingRate) απν 30 κέρξη ηνπιάρηζηνλ 200 παικνχο αλα 

ιεπηφ (ppm). 

9. Να δηαζεηεη ιεηηνπξγία γξήγνξεο θνιπηθήο βεκαηνδφηεζεο (RapidAtrialPacingRate) 

πεξίπνπ απν 80-800 παικνχο αλα ιεπηφ (ppm ). 

10. Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο έληαζεο παικνχ εμφδνπ (OUTPUT AMPLITUDE) γηα 

ηνλ θφιπν (ATRIAL) απν 0.1 έσο 20 mA. 

11. Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο έληαζεο παικνχ εμφδνπ (OUTPUT AMPLITUDE) γηα 

ηελ θνηιία (VENTRICULAR) απν 0.1 έσο 25 mA. 

12. Να δηαζέηεη πιάηνο παικνχ εμνδνπ (PULSE WIDTH) γηα ηνλ θφιπν (ATRIAL) 1.0 ms. 

13. Να δηαζέηεη πιάηνο παικνχ εμνδνπ (PULSE WIDTH) γηα ηελ θνηιία (VENTRICULAR) 1.5 

ms . 

14. Να δηαζέηεη ξπζκηδφκελε επαηζζεζία γηα ηνλ θφιπν (ATRIAL SENSITIVITY) απν 0.4 - 10 

mV . 

15. Να δηαζέηεη ξπζκηδφκελε επαηζζεζία γηα ηελ θνηιία (VENTRICULAR SENSITIVITY) απν 

0.8 - 20 mV . 

16. Σν θνιπνθνηιηαθφ δηάζηεκα (AV INTERVAL) λα θπκαίλεηαη απν 20-300 msec. 

17. Ζ αλεξέζηζηε πεξίνδνο ηνπ θφιπνπ (ATRIAL REFRACTORY PERIOD) λα θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 150 θαη 500 msec. 

18. Να δίδεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 1 (έλα) έηνο θαη δηαζθάιηζε 

παξνρήο ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηνπιάρηζηνλ 5 (πέληε) έηε. 

19. Να ζπλνδεπεηαηαπν εγρεηξίδηα ρξήζεο θαη επηζθεπήο-ζπληήξεζεο ζηελ ειιεληθή θαη 

αγγιηθή γιψζζα. 

20. Ζ εηαηξεία ππνρξενχηαη λα παξέρεη εθπαίδεπζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο ζηνπο 

ρξήζηεο. 
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3. ΟΓΚΟΜΔΣΡΙΚΔ ΑΝΣΛΙΔ ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΧΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΧΝ 
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4. ΟΜΟΜΔΣΡΟ 

ΟΜΟΜΔΣΡΟ ΟΤΡΧΝ 

1. Ζ  ζπζθεπή  ζα  πξέπεη  λα  είλαη  θαηλνχξγηα,  ακεηαρείξηζηε,  ζχγρξνλεο  

ηερλνινγίαο, αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαηάιιειεο γηα ρξήζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα πεξηιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηελ νξζή 

ιεηηνπξγία ηεο. 

2. Να είλαη απιή ζηε ρξήζε ηεο. Να δνπιεχεη κε έλα δείγκα αλά εμέηαζε. 

3. Να ρξεζηκνπνηεί ηερληθή Freezing point. 

4. Οη κεηξήζεηο λα θπκαίλνληαη απφ 0 εσο 200mOsm/kgH2O πεξίπνπ. 

5. Να ζπλνδεχεηαη απφ πιήξεο, επίζεκν, εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ ζηελ Διιεληθή γιψζζα (USERMANUAL) κε ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο, κε 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ πξσηνθφιισλ θαη ιεηηνπξγηψλ γηα φιεο ηηο 

αληίζηνηρεο εθαξκνγέο θαη επίζεκν εγρεηξίδην ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ (SERVICEMANUAL) ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα. 

Σα εγρεηξίδηα ζα παξαδνζνχλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ Σερληθή Τπεξεζία. 

6. Να παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ θαη έγγξαθε 

δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, φηη αλαιακβάλεη ηε 

δέζκεπζε γηα δηάζεζε  αληαιιαθηηθψλ  γηα  δέθα (10)  ρξφληα  θαη  γηα  ζπλέρηζε  

ηεο  δηάζεζεο  ησλ αληαιιαθηηθψλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε πεξίπησζε πνπ ν 

πξνκεζεπηήο πάςεη λα είλαη ν αληηπξφζσπνο   ηνπ   θαηαζθεπαζηηθνχ   νίθνπ   ζηελ   

Διιάδα   ή   ζε   πεξίπησζε   πνπ   ν πξνκεζεπηήο πάςεη λα πθίζηαληαη σο 

επηρείξεζε. 
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5. ΦΟΡΗΣΟ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΥΑΝΗΜΑ 

 

 Φνξεηό Αθηηλνινγηθό ύζηεκα, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, κηθξνύ όγθνπ θαη βάξνπο, επέιηθην γηα εύθνιε 

κεηαθίλεζε ζηνπο ρώξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ: 

 

  

ΓΔΝΝΗΣΡΙΑΑΚΣΙΝΧΝ Υ: 

Σχπνο γελλήηξηαο Πνιπθνξπθψλ,ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ε νπνία  λα  αλαθεξζεί. 

Ηζρχο kW Σνπιάρηζηνλ 20kW 

Αλαηνκηθά πξνγξάκκαηα Να αλαθεξζνχλπξνοαμηνιφγεζε 

ΔχξνοkVp Σνπιάρηζηνλ 40-120kVp 

Διάρηζηνο ρξφλνο έθζεζεο 0,001sec 

ΔχξνοmA Νααλαθεξζεί πξνο αμηνιφγεζε 

ΔχξνοmAs Νααλαθεξζεί πξνο αμηνιφγεζε 

ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΤΥΝΙΑ: 

Σχπνο ιπρλίαο Πεξηζηξεθφκελεο αλφδνπ,ηαρχζηξνθε (αλαθνξάrpm) & δηπινεζηηαθή 

Μέγεζνο εζηηψλ,mm Ζ κηθξή εζηία λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,6mm (φρη κεγαιχηεξε) 

θαη ε κεγάιε εζηία λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,5mm (φρη κεγαιχηεξε) 

Γηαθξάγκαηα βάζνπο κε θσηεηλή 

επηθέληξσζε 

Γπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο ηνπο θαηά +900 

Θεξκνρσξεηηθφηεηα αλφδνπ 

ιπρλίαο, kHU  

Να αλαθεξζεί πξνο αμηνιφγεζε 

Ρπζκφο ζεξκναπαγσγήο ιπρλίαο, 

HU/min 

Να αλαθεξζεί πξνο αμηνιφγεζε 

Καζ΄ χςνο θίλεζειπρλίαο ΝΑΗ(Να αλαθεξζεί) 

Κιίζε ιπρλίαο ΝΑΗ(Να αλαθεξζεί) 

Πεξηζηξνθή ιπρλίαο ΝΑΗ(Να αλαθεξζεί) 

ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ: 

Γηαζηάζεηο (ΜρΒρΤ),cm Να αλαθεξζνχλ 

πλνιηθφ βάξνο,Kg <170kg 

Υεηξηζηήξην επηινγήο 

αθηηλνγξαθηθψλ παξακέηξσλ 

Ναη (λαπεξηγξαθεί) 

Δλδείμεηο επηιεγκέλσλ 

αθηηλνγξαθηθψλ παξακέηξσλ 

Ναη (λαπεξηγξαθεί) 

Κεληξηθφ θξέλν ηξνρψλ ΝΑΗ 

Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο 

/κεηαθνξάο θαζεηψλ 

Έσο θαη4θαζέηεο 35x43cm 

Πεξηζηξεθφκελνη εκπξφζζηνη 

ηξνρνί 

ΝΑΗ 
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6. ΤΚΔΤΔ ΜΔΣΡΗΗ ΚΑΡΓΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΗ ΚΛΑΙΚΗ ΚΑΙ ΝΔΑ 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 

 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΚΔΤΖ ΜΔΣΡΖΖ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΠΑΡΟΥΖ 

1. Σν ζχζηεκα ελδνανξηηθήο αληιίαο πξέπεη λα είλαη ζχγρξνλεο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο 

κε απνδεδεηγκέλε αμηνπηζηία θαη απφδνζε, ηζρπξή θιηληθή ππνζηήξημε θαη εχθνιε 

απηνκαηνπνηεκέλε ιεηηνπξγία. 

2. Να είλαη ζχγρξνλνπ εξγνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, κηθξψλ δηαζηάζεσλ, ειαθξνχ βάξνπο, 

κεηαθηλνχκελν κε επθνιία ρσξίο αλάγθε απνζχλδεζεο ηνπ αζζελνχο ζε πεξίπησζε επίγεηαο 

δηαθνκηδήο ή αεξνδηαθνκηδήο. 

3. Ζ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο λα γίλεηαη ηαρχηεηα κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ, ρσξίο 

λα απαηηνχληαη πξνθαηαξθηηθέο θαη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο.(άλνηγκα αληιίαο-ζχλδεζε 

αζζελνχο-ππνβνήζεζε) 

4. Οη ρξφλνη πιήξσζεο θαη θέλσζεο ηνπ κπαινληνχ πξέπεη λα είλαη ηαρείο γηα ηελ βέιηηζηε 

ππνζηήξημε ηνπ αζζελνχο. 

5. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα : 

α) απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο βαζηζκέλεο ζε νπηηθέο ίλεο φπνπ ην ζχζηεκα λα ζέηεη ηα ζσζηά 

ρξνληθά ζεκεία πιήξσζεο- θέλσζεο ηνπ κπαινληνχ ηεο αληιίαο (ρξνληζκφο κπαινληνχ), λα λ 

επηιέγεη ηελ θαιχηεξε απαγσγή ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο θαη αξηεξηαθήο πίεζεο θαη λα 

αλαγλσξίδεη ηηο αξξπζκίεο 

β) ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο, φπνπ ν ρεηξηζηήο λα κπνξεί λα επηιέγεη ηνλ ηχπν ππξνδφηεζεο 

(trigger), ηελ ειεθηξνθαξδηνγξαθηθή απαγσγή, ηνλ ρξφλν πιήξσζεο- θέλσζεο ηνπ κπαινληνχ 

θαη ηνλ πεξηερφκελν φγθν ηνπ κπαινληνχ ηεο αληιίαο. 

6. Ο ρνξεγνχκελνο φγθνο θαηά ηελ απηφκαηε ιεηηνπξγία λα ξπζκίδεηαη απηφκαηα ελψ θαηά 

ηελ ιεηηνπξγία απφ ρεηξηζηή νη αιιαγέο ηνπ φγθνπ λα κπνξνχλ λα γίλνληαη θιηκαθσηά, αθφκε 

θαη αλά 0.5cc θαη κε ηελ αληιία ζε ιεηηνπξγία. 

7. Να ιεηηνπξγεί κε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 220 Volts θαζψο θαη κε επαλαθνξηηδφκελε 

κπαηαξία κε ζπλνιηθή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε κέγηζηε θφξηηζε λα κελ είλαη κηθξφηεξνο 

απφ κηάκηζε ψξα θαη ν ρξφλνο επαλαθνξηίζεσο απφ πιήξε εθθφξηηζε λα κελ είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ νθησ ψξεο. Να κεηαπίπηεη δε απηφκαηα απφ ηελ ιεηηνπξγία ξεχκαηνο ζηελ 

ιεηηνπξγία κπαηαξίαο ρσξίο δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

8. Να ιεηηνπξγεί κε αέξην Ήιην ζε θηάιε (νβίδα), ε νπνία αθαηξείηαη θαη λα επαλαπιεξψλεηαη 

εχθνια. Ζ παξάδνζε ηνπ κεραλεκαηνο απν ηελ εηαηξεία ζα πξεπεη λα ζπλνδεχεηαη κε ηξεηο 

πιήξεηο επαλαγεκηδφκελεο θηάιεο. 

9. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηξία πξσηφθνιια αλαινγίαο κεραληθήο ππνβνήζεζεο (1:1, 1:2, 

1:4) γηα βαζκηαία απφζπξζε ηεο ππνβνήζεζεο ελψ χπαξμε επηπξφζζεησλ αλαινγίσλ θαξδηαθήο 

ππνβνήζεζεο ζα εθηηκεζεί ζαλ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο αληιίαο. 

10.  Να δηαζέηεη ζπλαγεξκνχο γηα ηελ θαξδηαθή ζπρλφηεηα, ηελ αξηεξηαθή πίεζε θαη γηα θάζε 

πξφβιεκα ιεηηνπξγίαο φπσο π.ρ. απνπζία ππξνδφηεζεο (trigger), δηαξξνή αεξίνπ, ειαηησκέλε 

ππνβνήζεζε, πςειή ή ρακειή πίεζε ηνπ κπαινληνχ, ρακειή πίεζε αεξίνπ, απνζχλδεζε 

θαζεηήξα, κε ζπλνδφ κήλπκα θαη βνήζεηα ζηελ νζφλε θαηαγξαθήο. 

11. Να δηαζέηεη αιγφξηζκνπο απηφκαηεο αλίρλεπζεο θαη ππξνδφηεζεο κε βάζε ην 

ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα (ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ απαγσγψλ), ηελ αξηεξηαθή πίεζε, ηελ παξνπζία 

βεκαηνδνηηθνχ ξπζκνχ (θνιπηθνχ, θνηιηαθνχ), ηελ παξνπζία θνιπηθήο καξκαξπγήο θαη άιισλ 

δηαηαξαρψλ ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ θαη λα δηαζέηεη ηδία δπλαηφηεηα ππξνδφηεζεο απφ 40 έσο 

120 παικνχο/ιεπηφ, έηζη ψζηε λα κελ δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο θαη λα 

επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε θαη ζπλερήο κεραληθή ππνβνήζεζε ηνπ αζζελνχο αθφκα θαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα αξξπζκηψλ, απψιεηαο ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο ή /θαη ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. 

12. Να δηαζέηεη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε ιεηηνπξγία επηινγήο ηδαληθνχ ζθαλδαιηζκνχ 

(triggering) κεηαμχ ΖΚΓ θαη πίεζεο θαζψο επίζεο θαη δπλαηφηεηα απηφκαηεο ελαιιαγήο 

κεηαμχ ηνπο (φηαλ ράλεηαη κηα απαγσγή ή δελ είλαη δηαζέζηκε ιφγσ κεηαθηλήζεσο ηνπ 

αζζελνχο), γηα ηελ ηέιεηα παξαθνινχζεζε ππνβνήζεζε ηνπ αζζελνχο. 
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13. Να δηαζέηεη έγρξσκε νζφλε ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο αθήο ρεηξηζκνχ (touch screen) 

πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ παξαθνινχζεζεο παξακέηξσλ, πςειήο αλάιπζεο θαη επθξίλεηαο κεγάισλ 

δηαζηάζεσλ θαη λα απεηθνλίδνληαη ζε απηήλ φ\ παξαθάησ παξάκεηξνη: 

α) ηξηψλ θπκαηνκνξθψλ φπσο ηεο ειεθηξνθαξδηνγξαθηθήο απαγσγήο, ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο 

θαη ηεο πίεζεο ηνπ αεξίνπ ππνβνεζεζεο κπαινληνχ 

β) αξηζκεΐηθψλ δεδνκέλσλ φπσο εκεξνκελία, ψξα, θαξδηαθή ζπρλφηεηα, αξηεξηαθή πίεζε, 

ζπζηνιηθή, δηαζηνιηθή, κέζε πίεζε, εχξνο πίεζεο, ε πίεζε ππνβνήζεζεο (Augmentation), ε 

επηιεγκέλε ιεηηνπξγία ζθαλδαιηζκνχ (triggering), ε επηιερζείζα απαγσγή, επίπεδα πίεζεο 

δεμακελήο Ήιηνπ, θαηάζηαζε θφξηηζεο κπαηαξίαο, ηχπνο ιεηηνπξγίαο (απηφκάηνο ή κε), 

αλαινγία θαξδηαθήο ππνβνήζεζεο, ρξνληθέο ελδείμεηο πιεξψζεσο-θελψζεσο ηνπ κπαινληνχ, 

φγθνο ηνπ κπαινληνχ. 

γ) θαηάζηαζε ζπλαγεξκψλ, κε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο θαη εκθάληζεο ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπο. 

14. Ζ νζφλε πξέπεη: 

α) Να θέξεη ηε δπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο, γηα απνθπγή κε εζειεκέλεο ελεξγνπνίεζεο 

πιήθηξνπ, 

β) Να έρεη δπλαηφηεηα πξνζσξηλήο αθηλεηνπνίεζεο ησλ απεηθνληδνκέλσλ θπκαηνκνξθψλ θαη 

ινηπψλ δεδνκέλσλ, λα δηαζέηεη πξφγξακκα βνήζεηαο, αλαιχζεσο δεδνκέλσλ, απηφκαησλ 

αηκνδπλακηθψλ ππνινγηζκψλ, δηαγλψζεσο θαη ιχζεσο πξνβιήκαηνο ιεηηνπξγίαο. 

γ) Να είλαη αλαδηπινχκελε, πεξηζηξεθφκελε θαη λα κπνξεί λα απνζπάηαη απφ ην ππφινηπν 

ζχζηεκα ηεο ελδνανξηηθήο αληιίάο; παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο πξαγκαηηθνχ 

ρξφλνπ ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζε απφζηαζε απφ ηελ αληιία. 

15. Σν ζχζηεκα πξέπεη λα δηαζέηεη θαηαγξαθηθφ γηα απηφκαηε εθηχπσζε ησλ θπκαηνκνξθψλ, 

αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αζζελνχο ηφζν ζε πεξίπησζε ζπλαγεξκνχ φζν 

θαη ζε πξνγξακκαηηζκέλα δηαζηήκαηα κε απιή ξχζκηζε απν ηνλ ρεηξηζηή. 

16. Να δηαζέηεη πξνζηαζία απφ ην ξεχκα θαξδηαθνχ απηληδσηή. 

17. Να δηαζέηεη απηφκαην ζχζηεκα πγξνπνίεζεο θαη απνκάθξπλζεο ησλ πδξαηκψλ απν ην 

θχθισκα ηνπ θαζεηήξα ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο. 

18. Να ζπλνδεχεηαη απφ εμνκνησηή αλζξσπίλσλ παξακέηξσλ γηα εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαη λα παξέρεηαη απφ εηδηθνχο ηερληθνχο θαη κε έμνδα ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο, πιήξεο 

εθπαίδεπζε ηνπ ηερληθνχ θαη ηαηξν¬λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

19. Σν θφζηνο πξνιεπηηθήο ζπληεξήζεσο θαη επηζθεπήο λα είλαη ρακειφ. Πιενλέθηεκα ηεο 

αληιίαο λα ζεσξεζεί ε κε πξνγξακκαηηζκέλε αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθσλ ηκεκάησλ ηεο βάζε 

ζπγθεθξηκέλσλ σξψλ ιεηηνπξγίαο. 

20. Να παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δπν εηψλ, δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ 

γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε θαη νξγαλσκέλε παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο απφ ηελ πξνκεζεχηξηα 

εηαηξεία. 

Μεηά ηελ εθπλνή ηεο εγγχεζεο λα δίδεηαη πξνζθνξά ζπκβνιαίνπ ζπληήξεζεο ηνπ 

κεραλήκαηνο γηα άιια δέθα ρξφληα ζε εηήζηα βάζε. Σα αληαιιαθηηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 

λα είλαη γλήζηα θαη εγθεθξηκέλα απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία. 

Να ππάξρεη νξγαλσκέλν Service απφ εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

κεραλήκαηνο. 

Να πξνζθέξεηαη πιήξεο ηερληθφ εγρεηξίδην θαη εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο (service manual, 

diagrams, operating, parts list θαη spare part) ηεο ελδνανξηηθήο αληιίαο θαηά ηελ παξάδνζε ηεο, 

θαζψο θαη νδεγίεο ρξήζεο ζηα Διιεληθά θαη Αγγιηθά. 
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7. ΜΗΥΑΝΗ ΔΞΧΧΜΑΣΙΚΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΡΓΙΑ 
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8. ΒΙΝΣΔΟ ΛΑΡΤΓΓΟΚΟΠΙΟ 
 

Βίντεο λαρυγγοςκόπιο νζασ τεχνολογίασ, κατάλλθλο για χριςθ κατά τθν δφςκολθ διαςωλινωςθ 

αςκενϊν. Σε ενιαία φορθτι ςυςκευι που ςυνδυάηει τα οφζλθ τθσ άμεςθσ λαρυγγοςκόπθςθσ (DL τθ 

γνωςτι τεχνικι ενόσ λαρυγγοςκοπίου Macintosh) και τθ λαρυγγοςκόπθςθ βίντεο (VL βίντεο 

τεχνολογία). Μικροφ μεγζκουσ και βάρουσ, να μθν ξεπερνά τα200 γραμμάρια. 

Να φζρει ενςωματωμζνθ πθγι ψυχροφ φωτιςμοφ τεχνολογίασ High-intensity  LED. Ζγχρωμθ οκόνθ 

2,5’’ με δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ κλίςθσ για καταλλθλότερθ διαχείριςθ ανάλογα με τισ ανατομικζσ 

δυςκολίεσ του κάκε αςκενι. Με κάμερα νζασ τεχνολογίασ, υψθλισ ανάλυςθσ τφπου CMOS. 

Με ενςωματωμζνθ μπαταρία λικίου, με δυνατότθτα αυτονομίασ χριςθσ πάνω από 240 λεπτά. 

Δυνατότθταοπτικισ ζνδειξθσ υπολειπόμενου χρόνουηωισ τθσ μπαταρίασμε λεπτό-προσ-λεπτό 

αντίςτροφθ μζτρθςθ.  Επιβάρυνςθ που επιβεβαιϊνει τθ διάρκεια ηωισ τθσ μπαταρίασ τθσ ςυςκευισ, 

για τθν απάλειψθ του κινδφνου αποφόρτιςθσ τθσ μπαταρίασκατά τθν διάρκεια διαςωλινωςθσ. 

Να δζχεται fogfreeλεπίδεσ διαςωλινωςθσ μιασ χριςεωσ. Δυνατότθτα επιλογισ μεγεκϊντων λεπίδων: 

Νο2, Νο3, Νο4 και ειδικι λεπίδα Νο3 για εξαιρετικά δφςκολεσ διαςωλθνϊςεισ.  

Να πλθροί τα πρότυπα ςτεγανότθτασ IPX7.  

Να παρζχει αποςτειρωμζνθ ακεραιότθτα ςτισ λεπίδεσ μιασ χριςθσ και να μπορεί πλιρωσ να βυκιςτεί 

ςε απολυμαντικό υγρό, τόςο θ οκόνθόςο και θ λαβι για να μπορεί να αντιμετωπιςτεί με υψθλοφ 

επιπζδου απολφμανςθ. 

Δφναται να αποςτειρωκεί με τισ παρακάτω μεκόδουσ αποςτείρωςθσ:  

STERRAD 50/100S/200/NX/100NX. 

Συνοπτική περιγραφή Βίντεο Λαρυγγοςκοπίου 

Βίντεο λαρυγγοςκόπιο, κατάλλθλο για χριςθ κατά τθν δφςκολθ διαςωλινωςθ αςκενϊν. Σε ενιαία 

φορθτι ςυςκευι, μικροφ μεγζκουσ και βάρουσ που να μθν ξεπερνά τα 200 γραμμάρια.  

Να φζρει ενςωματωμζνθ πθγι ψυχροφ φωτιςμοφ τεχνολογίασ High-intensityLED.  

Ζγχρωμθ οκόνθ 2,5’’ με δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ κλίςθσ. 

Με κάμερα υψθλισ ανάλυςθσ τφπου CMOS. 

Με ενςωματωμζνθ μπαταρία λικίου, με δυνατότθτα αυτονομίασ χριςθσ πάνω από 240 λεπτά. 

Δυνατότθτα οπτικισ ζνδειξθσ υπολειπόμενου χρόνου ηωισ τθσ μπαταρίασ.   
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