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ΔΖΑΗΕΞΡΛΕ
Σν Γεληθφ Κνζνθνκείν Άκθηζζαο, έρνληαο ππφςε:
1.

ηηο δηαηάμεηο:
1.1. ηνπ Κ.4412/2016 (ΦΓΗ 147/Α/08-08-16) «Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)»
1.2. Σν ΦΓΗ 481/13-09-2016 η. Τ.Ο.Δ.Δ (δηνξηζκφο Δ) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο
1.3. ηνπ Κ. 3329/2005 (ΦΓΗ 81/Α/04-04-05) «Γζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Ηνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο»
1.4. ηνπ Κ. 2362/1995 (ΦΓΗ 247/Α/27-11-95) «Πεξί Δεκνζίνπ Θνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Ηξάηνπο θαη
άιιεο δηαηάμεηο»
1.5. ηνπ Κ. 3580/2007 (ΦΓΗ 134/Α/18-06-07) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη
Ηνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
1.6. Σνπ Κ. 2955/2001 (Φ.Γ.Η. Α’ 256/02-11-2001) «Πξνκήζεηεο Κνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ
Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Κ.3580/2007(Φ.Γ.Η. Α΄ 134/18-06-2007).
1.7. Σνπ Κ.3918/2011 (Φ.Γ.Η.31/ Α/01-03-2011) "Δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο".
1.8. Σνπ Κ. 4250/26-03-2014 (ΦΓΗ 74/Α/26-03-2014) "Δηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο-θαηαξγήζεηο, ζπγρσλεχζεηο
Κνκηθψλ πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Δεκνζίνπ Σνκέα".

2.

Σηο απνθάζεηο:
2.1. Σν κε αξ. πξση. 853/27-03-2018 έγγξαθν ηεο ΓΗΑΠΕ.
ν

2.2. Σελ κε αξ. 72/11-09-2018 (ζέκα 3 ) Απφθαζε Δ έγθξηζεο ηνπ πίλαθα πξνγξακκαηηζκνχ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο
2018
2.3. ηελ κε αξ. 1/23-11-2018 ΓΕΔ (ζέκα 1ν) απφθ. Δ ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο πεξί έγθξηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
θαη δηελέξγεηαο πλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ηαηξηθνχ θαη ειεθηξνινγηθνχ Γμνπιηζκνχ.
2.4. ηελ Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο, θαηαρσξήζεθε κε α/α: 1837 ζην Βηβιίν Γγθξίζεσλ
θαη Γληνιψλ Πιεξσκήο ΑΔΑ: ΧΤΘ4690ΒΟ-Κ2Δ.
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πλνπηηθφ Πξφρεηξν Αλνηθηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα ηαηξηθνχ (CPV: 33141620-2) θαη ειεθηξνινγηθνχ (CPV:
31681000-0) εμνπιηζκνχ, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 30.850,00 € ζπκπ. ΦΠΑ 24% θαη 6.600,00 € ζπκπ. ΦΠΑ 24%
αληίζηνηρα, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Κνζνθνκείνπ Άκθηζζαο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ Πιένλ πκθέξνπζα
απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Σηκήο
Πόπνο - ξόλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ:
Σφπνο δηελέξγεηαο

Εκεξνκελία δηελέξγεηαο

Γ. Κ. Άκθηζζαο

13/12/2018

Εκέξα

Ώξα
10:00 π.κ.

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, 12/12/2018 θαη ψξα 14:00 ζηε
Γξακκαηεία ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο.
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη σο
εθπξφζεζκεο.
Σν ηεχρνο ηεο Δηαθήξπμεο αλαξηάηαη:
ζηε ΔΖΑΤΓΓΖΑ (https://diavgeia.gov.gr)
ζην Η.Ε.Ι.Δ.Ε.. (http://www.eprocurement.gov.gr)
ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 5εο ΤΠΓ Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Γιιάδαο (www.dypethessaly.gr)
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κνζνθνκείνπ: www.gnamfissas.gr
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:
Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
εγθαηεζηεκέλα ζε:
θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο
θξάηνο-κέινο ηνπ Γπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Γ.Ο.Υ.)
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Δεκνζίσλ πκβάζεσλ
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε.
Ηαηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα Ιέξε θαη Παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη
απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.
Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «Κφκνη – Δηαηάμεηο».
–Ε–
ΔΖΜΖΗΕΠΞΖΑ ΠΜΡ Γ. Κ. ΑΙΦΖΟΟΑΟ

______________
ΑΡΓΓΞΖΚΜΡ ΓΡΦΞΜΟΡΚΕ
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ΙΓΞΜΟ Α : ΟΡΚΜΝΠΖΗΑ ΟΠΜΖΓΖΑ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ

ΓΖΔΟ ΔΖΑΓΧΚΖΙΟΤ ............................................................................... πλνπηηθφο Πξφρεηξνο Αλνηθηφο Δηαγσληζκφο
ΠΡΟΙΕΘΓΖΑ ................................................................................................. Ζαηξηθνχ Ηαη Ειεθηξνινγηθνχ Γμνπιηζκνχ
ΗΑΓ ................................................................................................................... 7127.1
ΗΧΔΖΗΟ CPV ............................................................................................... (CPV: 33141620-2) θαη (CPV: 31681000-0)
ΠΡΟΫΠΟΘΟΓΖΘΓΖΑ ΔΑΠΑΚΕ ............................................................ 30.850,00 € ζπκπ. ΦΠΑ24%
θαη 6.600,00 € ζπκπ. ΦΠΑ 24%
ΣΟΠΟ ΔΖΓΚΓΡΓΓΖΑ ΔΖΑΓΧΚΖΙΟΤ.................................................. Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο
ΕΙΓΡΟΙΕΚΖΑ ΔΖΓΚΓΡΓΓΖΑ ΔΖΑΓΧΚΖΙΟΤ ................................ 13/12/2018
ΗΑΣΑΘΕΗΣΖΗΕ ΕΙΓΡΟΙΕΚΖΑ ΤΠΟΒΟΘΕ ΠΡΟΦΟΡΧΚ ..... 12/12/2018
ΗΡΖΣΕΡΖΟ ΗΑΣΑΗΤΡΧΕ ....................................................................... Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά
Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Σηκήο
ΓΓΓΤΕΣΖΗΕ ΗΑΘΕ ΓΗΣΓΘΓΕ.............................................................. 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ ΦΠΑ
ΚΟΙΖΙΑ ΠΡΟΦΟΡΧΚ ....................................................................... Γπξψ
ΥΡΟΚΟ ΖΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΚ ........................................................... 120 εκέξεο
ΔΖΑΡΗΓΖΑ ΤΙΒΑΕ ............................................................................... Απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ζχκβαζεο κέρξη ηελ
παξάδνζε ησλ εηδψλ
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ΙΓΞΜΟ Β: ΓΓΚΖΗΜΖ ΜΞΜΖ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ

Αληηθείκελν ηεο Δηαθήξπμεο είλαη ε αλάδεημε πξνκεζεπηή γηα ηελ Πξνκήζεηα ηαηξηθνχ (CPV: 33141620-2) θαη
ειεθηξνινγηθνχ (CPV: 31681000-0) εμνπιηζκνχ ηνπ Κνζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηηο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζεο.

ΆΡΘΡΟ 1 : ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΘΕ ΠΡΟΦΟΡΧΚ
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εληφο θιεηζηνχ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ζα
αλαγξάθνληαη επθξηλψο:






ε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ»
ν πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο: «ΓΓΚΖΗΟ ΚΟΟΗΟΙΓΖΟ ΑΙΦΖΑ»
ν αξηζκφο θαη ην ζέκα ηνπ δηαγσληζκνχ
ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα

Ιέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη, ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ
θπξίσο θαθέινπ, ηα εμήο:
1.

Ηιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΔΖΗΑΖΜΘΜΓΕΠΖΗΑ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη:
1.1. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο
1.2. Κα δειψλεηαη φηη, ν πξνζθέξσλ απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο.
1.3. ΣΤΠΟΠΟΖΕΙΓΚΟ ΓΚΣΤΠΟ ΤΠΓΤΘΤΚΕ ΔΕΘΧΕ (TEΤΔ) ηνπ αξ. 79 ηνπ Κ. 4412/2016(Ιέξνο Δ)

ην νπνίν απνηειείηαη απφ ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ
πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο
πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Κ.4412/2016 γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί
θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ,
β) Σν TEΤΔ ππνβάιινπλ: ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ
ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο
εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα
ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.
1.4. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο:
α) Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα λα πξνζθνκηζηεί Έλαξμε Γπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Δεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία
θαη νη κεηαβνιέο ηνπ.
β) Ηάζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνµηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ, θαηά πεξίπησζε,
Φ.Γ.Η., ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζµα ηνπ θαηαζηαηηθνχ. ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα
πξνθχπηνπλ, ν Πξφεδξνο θαη ν δηεπζχλσλ χκβνπινο θαη ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΓ, ηα ππφινηπα
πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ µε ηελ ππνγξαθή ηνπο, ην λνµηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο
λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο µε ηε λνµηθή µνξθή ησλ
εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνµηθνχ πξνζψπνπ.
2.
3.

Ηιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΠΓΚΖΗΕ ΝΞΜΟΦΜΞΑ», κε ζαθή ηερληθή πεξηγξαθή (Ιέξνο Γ).
Ηιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕ ΝΞΜΟΦΜΞΑ», φπνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε δχν
αληίγξαθα. Ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:

ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ρσξίο ΦΠΑ

ην πνζνζηφ ηνπ ΦΠΑ

ηνλ θσδηθφ θαη ηελ ηηκή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ ηεο ΓΠΤ
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Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξεο ή ίζεο ηεο ηηκήο Παξαηεξεηεξίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ην
πξνζθεξφκελν είδνο δελ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ή δελ ππάξρεη πιήξεο αληηζηνηρία ησλ ηερληθψλ
ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ κε θαλέλα απφ ηα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ, απηφ πξέπεη επίζεο λα δειψλεηαη ξεηά.

ΆΡΘΡΟ 2 : ΔΖΑΔΖΗΑΖΑ ΔΖΓΚΓΡΓΓΖΑ ΔΖΑΓΧΚΖΙΟΤ
Ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο
Σηκήο γηα θάζε α/α είδνπο μερσξηζηά ζηηο πξνζθνξέο πνπ ζεσξνχληαη ηερληθά απνδεθηέο ζην ζηάδην ηεο ηερληθήο
αμηνιφγεζεο,
Ε ζπλνιηθή ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΝΑ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνλ πξνϋπνινγηζκό ή ην ελδεηθηηθό
θόζηνο/ηεκ..
Ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί απφ ηξηκειή Γπηηξνπή ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα ζην ρψξν ηνπ
Κνζνθνκείνπ.
Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο
ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν. ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν ειέγρεη ηελ
πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη αμηνινγεί ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Ιεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ, ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε
ηνπ νηθνλνκηθνχ κέξνπο ησλ ηερληθά απνδεθηψλ πξνζθνξψλ.
Γπηζεκαίλεηαη φηη εθ’φζνλ νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηφηε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, θαη ζε εθαξκνγή ηεο παξ. 4 ηνπ αξ. 117 ηνπ
Κ.4412/2016, ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα γίλεη θαηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε.
Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη
ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ηαηφπηλ ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο ηπρφλ
απφξξηςεο ζπκκεηερφλησλ απφ ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.
Όηαλ ν αλάδνρνο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή
πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ε θαηαθχξσζε
γίλεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη
απηφο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα
αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
ηηκή θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο αλαδφρνπο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.
ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο αλάδνρνο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο κεηά απφ
θιήξσζε. Ε θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
(λ.4412/2016 Άξζξν 90)
Ε ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ
αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο (λ.4412/2016 άξζξν 117 παξ.3)
Ε θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα γίλεη απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Κνζνθνκείνπ θαη ζα
αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα Πξνκεζεπηή.
Ε αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή ηα
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Ε πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο,
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επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε
κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ
πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ
νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο
σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/2014 (Α΄ 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο
ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο
πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ε ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα
κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε
δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί.
ρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ηζρχεη ην άξζξν 1 ηνπ Κ.4250/2014. Ε αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα
θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο, αηέιεηεο, επνπζηψδεηο
παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε επηηξνπή θξίλεη φηη κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. Ε
δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα
πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο.
H επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο , κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο
ππεξεζίαο γηα νιφθιεξε , κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ κέρξη 30% ζχκθσλα κε ην άξζξν 104 ηνπ
Κ.4412/2016. Ε ηειηθή θαηαθπξσζείζα πνζφηεηα ζα δηακνξθσζεί κε ηξφπν ψζηε λα θαιχςεη ην εγθξηζέλ πνζφ ηεο
δηαθήξπμεο.
ηνλ αλάδνρν πνπ ζα γίλεη θαηαθχξσζε ην Κνζνθνκείν απνζηέιιεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ αλαθέξεη θαη ηελ
πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.

ΆΡΘΡΟ 3 : ΣΖΙΓ ΠΡΟΦΟΡΧΚ - ΚΟΙΖΙΑ
Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε επξψ (€) θαη ζα αλαγξάθνληαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Πξνζθνξέο πνπ δε
δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε επξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε επξψ κε μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Ε αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε επξψ 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 ή πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε.
Γθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίλεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε
ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα είδνπο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

ΆΡΘΡΟ 4 : ΥΡΟΚΟ ΖΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΚ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ
επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ,
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Γάλ νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη
πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.

ΆΡΘΡΟ 5 : ΑΚΣΖΠΡΟΦΟΡΓ
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.

ΆΡΘΡΟ 6 : ΠΑΡΑΔΟΕ - ΠΑΡΑΘΑΒΕ
Ε παξάδνζε ησλ εηδψλ ζην Κνζνθνκείν ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, θαηφπηλ έγγξαθεο παξαγγειίαο απνζηαιείζαο κε
ηειενκνηνηππία (fax), εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιήςε απηήο. Σα είδε ζα πξέπεη λα είλαη
εηνηκνπαξάδνηα εληφο ηνπ 2018.
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ΆΡΘΡΟ 7 : ΠΘΕΡΧΙΕ - ΗΡΑΣΕΓΖ

Ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ, βάζεη ησλ λνκίκσλ
δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο απφ ηνλ Γπίηξνπν ηνπ
Γιεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην Κνζνθνκείν.

ΆΡΘΡΟ 8 : ΥΡΟΚΟ ΖΥΤΟ ΤΙΒΑΕ
Ε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα ηζρχεη, απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο κέρξη ηελ νξηζηηθή παξάδνζε-παξαιαβή
ησλ εηδψλ θαη φρη πέξαλ ηνπ κελόο.
Ε παξνχζα ζχκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθφπηεηαη κνλνκεξψο απφ ηελ εληνινδφρν Τπεξεζία ή λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε
θνηλή ζπκθσλία ησλ δχν κεξψλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζχκβαζε ζηα πιαίζηα ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γιιεληθνχ Δεκνζίνπ κε
ζπκθεξφκελνπο φξνπο γηα φκνην πξντφλ-ππεξεζία ή αλ ηεζνχλ ζε ηζρχ λένη Κφκνη-Δηαηάμεηο-Οδεγίεο γηα ην πξντφλππεξεζία.

ΆΡΘΡΟ 9 : ΣΡΟΠΟΠΟΖΕΕ ΤΙΒΑΕ
Ε ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, κφλν θαηφπηλ έγγξαθεο
ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Κ.4412/2016.

ΆΡΘΡΟ 10 : ΓΓΓΤΕΓΖ
Ο ζπκκεηέρσλ ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο
κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο (ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ 20.000€)
Ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη:



ηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηελ ζρεηηθή πξνκήζεηα.
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο (Ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα έρεη ηζρχ
ηνπιάρηζηνλ δεθαηεζζάξσλ (14) κελψλ).

ε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη άπξαθηε ε πην πάλσ πξνζεζκία ή ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε
θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203 ηνπ Κ.4412/2016.

ΆΡΘΡΟ 11 : ΓΚΣΑΓΖ - ΠΡΟΦΤΓΓ
χκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Κ. 4412/2016:
Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε πεξίπησζε
έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή
ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο
πξνζθνξψλ.
Ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην
άξζξν 221 ηνπ Κ.4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε
απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε
θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.
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ΆΡΘΡΟ 12 : ΠΟΖΚΖΗΓ ΡΕΣΡΓ

Γθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κ.4412/2016, ν Πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ
ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην Κνζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Δηεζλνχο χκβαζεο
Γξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ.

ΆΡΘΡΟ 13 : ΓΥΓΙΤΘΓΖΑ – ΤΓΗΡΟΤΓΖ ΤΙΦΓΡΟΚΣΧΚ
Σν Κνζνθνκείν, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν,
απαηηεί Γρεκχζεηα, φπσο νξίδεηαη ζηo άξζξo 21 ηνπ Κ.4412/2016, θαζψο δίλεη έκθαζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24
ηνπ ίδηνπ λφκνπ, πεξί ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.
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ΙΓΞΜΟ Γ: ΠΓΚΖΗΕ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ - ΝΜΟΜΠΕΠΑ
ΆΡΘΡΟ 14 : ΑΚΣΖΗΓΖΙΓΚΟ ΣΟΤ ΔΖΑΓΧΚΖΙΟΤ
Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε Πξνκήζεηα ηαηξηθνχ (CPV: 33141620-2) θαη ειεθηξνινγηθνχ (CPV: 31681000-0)
εμνπιηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο.

ΆΡΘΡΟ 15 : ΣΓΥΚΖΗΓ ΠΡΟΔΖΑΓΡΑΦΓ - ΠΟΟΣΕΣΓ
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ηα είδε θαη ηηο πνζφηεηεο ηνπ ΠΖΚΑΗΑ I θαη ΠΖΚΑΗΑ II:
Νξνκήζεηα Ζαηξηθνύ (CPV: 33141620-2) Γμνπιηζκνύ (πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 30.850,00 € ζπκπ. ΦΠΑ)
ΝΖΚΑΗΑΟ I
Α/Α

ΣΙΕΙΑ

ΠΓΡΖΓΡΑΦΕ ΓΖΔΟΤ

1
2

ΓΚΔΓΖΗΣΖΗΟ

Σεκ.

ΗΟΣΟ/ηεκ.

ΦΟΡΕΣΟ ΑΚΑΠΚΓΤΣΕΡΑ ΙΓ ΙΟΚΖΣΟΡ

1

6.000,00 €

ΣΡΟΥΕΘΑΣΟ ΕΘΓΗΣΡΟΚΖΗΟ ΠΖΓΟΙΓΣΡΟ

1

1.800,00 €

3

ΑΚΑΡΡΟΦΕΕ

2

1.100,00 €

4

HOLTER ΡΤΘΙΟΤ

1

4.000,00 €

ΠΖΓΟΙΓΣΡΟ ΕΘΓΗΣΡΟΚΖΗΟ

1

2.000,00 €

ΕΘΓΗΣΡΟΗΑΡΔΖΟΓΡΑΦΟ

1

3.000,00 €

5

ΣΓΠ/Α΄ ΒΟΕΘΓΖΓ

ΠΟΟΣΕΣΓ

ΠΑΘΟΘΟΓΖΗΕ

6

MONITOR ΠΑΡΑΗΟΘΟΤΘΕΕ ΔΧΣΖΗΧΚ

7
8

ΕΙΓΖΧΚ
Ι.Σ.Κ.

9
10
11

ΙΖΗΡΟΒΖΟΘΟΓΖΗΟ
ΓΡΓΑΣΕΡΖΟ

1

3.000,00 €

ΕΘΓΗΣΡΟΗΑΡΔΖΟΓΡΑΦΟ

1

1.800,00 €

ΦΟΡΕΣΟ DOPPLER ΑΓΓΓΖΧΚ

1

250,00 €

ΕΘΓΗΣΡΟΚΖΗΟ ΠΖΓΟΙΓΣΡΟ

1

1.800,00 €

ΦΤΓΟΗΓΚΣΡΟ

1

5.000,00 €

ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ ΠΜΡ ΝΑΞΑΝΑΚΤ ΝΖΚΑΗΑ
Α/Α 1.

ΦΜΞΕΠΜΟ ΑΚΑΝΚΓΡΟΠΕΞΑΟ ΙΓ ΙΜΚΖΠΜΞ

1.

Ο αλαπλεπζηήξαο λα είλαη ζχγρξνλεο ζρεδίαζεο θαη ηερλνινγίαο, ηειεπηαίαο γεληάο, κε κηθξνεπεμεξγαζηέο

(microprocessors) θαη θαηάιιεινο γηα ζεξαπεία παίδσλ θαη ελειίθσλ
2.

Κα θέξεηαη ζε ηξνρήιαηε βάζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο κε ζχζηεκα θξέλσλ. Κα δηαζέηεη πνιχζπαζην

βξαρίνλα ζηήξημεο ζσιήλσλ θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξεο απνζηεηξψζηκν θχθισκα αζζελνχο
3.

Κα ιεηηνπξγεί κε παξνρή 220V/50HZ θαη λα έρεη ελζσκαησκέλε

4.

Κα ζπλδέεηαη κε παξνρή νμπγφλνπ ηνπ δηθηχνπ ηνπ λνζνθνκείνπ (θαη κε θηάιε νμπγφλνπ) κε θαηάιιειν

ζσιήλα ν νπνίνο λα πξνζθέξεηαη. Κα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζχζηεκα παξαγσγήο πεπηεζκέλνπ αέξα. Σν επίπεδν ηνπ
ζνξχβνπ λα είλαη ρακειφ θαηά ηε ζπλήζε ιεηηνπξγία (λα αλαθεξζεί).
5.

Κα δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ελδνλνζνθνκεηαθή δηαθνκηδή αζζελνχο. Ο αλαπλεπζηήξαο λα απνζπάηαη

εχθνια απφ ηελ ηξνρήιαηε βάζε.
6.

Κα αλαθεξζεί ην βάξνο θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ αλαπλεπζηήξα.

7.

Κα δηαζέηεη ηνπο παξαθάησ ηχπνπο αεξηζκνχ :

Α) ειεγρφκελνπ φγθνπ
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Β) ειεγρφκελεο πίεζεο
Γ) ζπγρξνληζκέλν δηαιείπνληα ππνρξεσηηθφ αεξηζκφ ειεγρφκελνπ φγθνπ
Δ) ζπργξνληζκέλν δηαιείπνληα ππνρξεσηηθφ αεξηζκφ ειεγρφκελεο πίεζεο
Γ) ειέγρφκελν αεξηζκφ επίηεπμεο φγθνπ ζηφρνπ κε ηε ρακειφηεξε δπλαηή πίεζε
Σ) ππνζηήξημεο πίεζεο (Preasure Support)
Z) αεξηζκφ ζπλερνχο ζεηηθήο πίεζεο(CRAP/PEEP)
Ε) κε επεκβαηηθφ αεξηζκφ

Θ) ζε πεξίπησζε άπλνηαο λα ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα αεξηζκφο άπλνηαο κε πξνθαζνξηζκέλεο απφ ηνλ ρξήζηε
παξακέηξνπο θαη λα ελεξγνπνηείηαη επίζεο απηφκαηα ζε πεξίπησζε απνθαηάζηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο
8)

Κα ξπζκίδεη ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο:

α) Όγθνο αλαπλνήο 100-2000ml, πεξίπνπ,
β) πρλφηεηα αλαπλνψλ ζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν εχξνο
γ) Θφγν Ζ:Γ ή ρξφλν εηζπλνήο (λα αλαθεξζνχλ)
δ) Pressure Support έσο 60cm Ε20 πεξίπνπ
ε) PEEP απφ 0-40cmH20 πεξίπνπ
ζη) TRIGGER ξνήο απφ 0.5lpm πεξίπνπ
δ) Fi02 απφ 21-100%
9.

Κα δηαζέηεη ςεθηαθέο ελδείμεηο ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο πην θάησ παξακέηξνπο αζζελνχο:

α) εηζπλεφκελν φγθν αλαπλνήο
β) εθπλεφκελν φγθν αλαπλνήο
γ) εθπλεφκελν θαηά ιεπηφ φγθν
δ) ζπρλφηεηα αλαπλνψλ
ε) κέγηζηε, κέζε, ηεινεθπλεπζηηθή πίεζε θαη πίεζε Plateau
ζη) πεξηεθηηθφηεηα εηζπλεφκελνπ κίγκαηνο ζε νμπγφλν
δ) πίεζε ζχγθιηζεο Ρ 0.1
ε) δείθηεο ηαρείαο ξερήο αλαπλνήο
ζ) πνζνζηφ δηαξξνήο
10.

Κα δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθνχο ζπλαγεξκνχο κε ξπζκηδφκελα φξηα γηα ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο

α) πςειφ θαη ρακειφ φγθν αλαπλνήο
β) πςειή θαη ρακειή ζπγθέληξσζε νμπγφλνπ
γ) πςειή θαη ρακειή ζπρλφηεηα αλαπλνψλ
δ) άπλνηα
ε) πςειήο πίεζεο αεξαγσγψλ
ζη) ρακειή πίεζε ηξνθνδνζίαο νμπγφλνπ
δ) δηαθνπή ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο θαη ρακειήο θφξηηζεο κπαηαξίαο
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ε) βιάβεο πζθεπήο
11.

Κα είλαη εχρξεζηνο θαη απιφο ηφζν ζηελ ρξήζε φζν θαη ζηελ θαζεκεξηλή θξνληίδα θαη ζπληήξεζή ηνπ. Ε

ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ θαη ησλ νξίσλ ζπλαγεξκνχ λα γίλεηαη εχθνια θαη γξήγνξα κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ αξηζκφ
παξεκβάζεσλ.
12.

Όια ηα ηκήκαηα ηνπ αλαπλεπζηήξα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα εθπλεφκελα αέξηα ηνπ αζζελνχο λα

απνζηεηξψλνληαη. Κα ζπλνδεχεηαη θαη κε δεχηεξν ζεη απηψλ ησλ ηκεκάησλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε
ιεηηνπξγία ηνπ αλαπλεπζηήξα.
13.

Σν θχιιν ζπκκφξθσζεο λα απνδεηθλχεηαη απαξαίηεηα κε παξαπνκπέο ζηα επίζεκα θπιιάδηα ηνπ νίθνπ

θαηαζθεπήο
14.

Σν κεράλεκα λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη λα

δηαζέηεη απαξαηηήησο ην ζήκα CE. Σν πξνζθεξφκελν είδνο λα δηαηίζεηαη απφ αληηπξφζσπν πνπ δηαζέηεη ΓΚ ISO
9001/00 θαη ISO 13485/03 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ), λα πιεξνί ηελ
Τ.Α.ΔΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 θαη λα εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Ε.Ε.Γ. βάζεη ηνπ Π.Δ
117/2004.
15.

Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO. Ο πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη απαξαίηεηα

πηζηνπνηεκέλν ηκήκα ηερληθήο ππνζηήξημεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν
16.

Κα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ θαη θάιπςε ζπληήξεζεο θαη αληαιιαθηηθψλ

ηνπιάρηζηνλ γηα κία δεθαεηία
17

Ιε ηελ παξάδνζε λα θαηαηεζνχλ ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο. Κα θαηαηεζνχλ εγρεηξίδηα ρξήζεο

ζηα ειιεληθά
18.

Κα αλαθεξζνχλ ηα αλαιψζηκα απνθιεηζηηθήο δηάζεζεο θαη ηα αλαιψζηκα ειεχζεξνπ εκπνξίνπ. Κα θαηαηεζεί

ηηκνθαηάινγνο αλαισζίκσλ. Κα αλαθεξζεί, κε φπνην πξφζθνξν κέζν, ν ρξφλνο δσήο ησλ αλαισζίκσλ (π.ρ. ψξεο
ιεηηνπξγίαο, απνζηεηξψζεηο θιπ).
19.

Κα αλαθεξζεί ην θφζηνο εηήζηαο ζπληήξεζεο κε αληαιιαθηηθά θαη service kit πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο

πξνβιεπφκελεο πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο θαη απεξηφξηζηεο απνθαηαζηάζεηο βιαβψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην θφζηνο
ζπληήξεζεο ζα πεξηιακβάλνληαη φια ηα αληαιιαθηηθά θαη φια ηα αλαιψζηκα ησλ πξνιεπηηθψλ ζπληεξήζεσλ, θαζψο
θαη απεξηφξηζηεο απνθαηαζηάζεηο βιαβψλ κε αληαιιαθηηθά.
20.

Κα θαηαηεζεί πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ρξεζηψλ ζηε ιεηηνπξγία θαη κεραληθψλ ζηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή

Α/Α 2.

ΠΞΜΕΘΑΠΜ ΕΘΓΗΠΞΜΚΖΗΜ ΝΖΓΟΜΙΓΠΞΜ

1 .Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, πλιρθσ και να λειτουργεί με ρεφμα 220V/50HZ αλλά να διακζτει και
επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ για καλφπτει τθν λειτουργία τθσ ςυςκευισ ςε περίπτωςθ διακοπισ
ρεφματοσ.
2. Να είναι μικροφ βάρουσ και όγκου.
3. Να διακζτει τροχιλατθ ςτιβαρι βάςθ (κατά προτίμθςθ πεντακτινωτι για ςτακερότθτα) με καλακάκι
τοποκζτθςθσ παρελκομζνων, αντιςτατικοφσ τροχοφσ και χειρολαβι μεταφοράσ.
4. Να διακζτει ανεξάρτθτο φορτιςτι.
5. Να μπορεί να εκτελεί ζωσ και 200 περίπου μετριςεισ μετά από τθν πλιρθ φόρτιςθ τθσ. Να διακζτει ζνδειξθ
κατάςταςθσ φόρτιςθσ ςυςςωρευτοφ
6. Να ζχει μεγάλθ ακρίβεια μζτρθςθσ πίεςθσ (Να αναφερκοφν τα ςτάνταρ που πλθροί).
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7.Να μπορεί να εκτελεί μετριςεισ πίεςθσ, είτε με χειροκίνθτθ (manual) μζκοδο είτε με αυτόματθ
μζκοδο
8. Να διακζτει μεγάλθ γκάμα επιλογισ διαςτθμάτων μζτρθςθσ τθσ πίεςθσ, με τθ δυνατότθτα
επιλογισ ςυνεχοφσ μζτρθςθσ και μζτρθςθ τθσ μζςθσ αρτθριακισ πίεςθσ
9. Να διακζτει μζτρθςθ κορεςμοφ οξυγόνου (Sp02) με αιςκθτιρα δακτφλου, ο οποίοσ κα ςυμπαραδίδεται.
10. Να διακζτει πλιρθ γκάμα αιςκθτιρων Sp02 με αναλυτικό κατάλογο τιμϊν ο οποίοσ κα αναφερκεί. Να
αναφερκεί θ ακρίβεια μζτρθςθσ Sp02
11. Να ζχει προγραμματιηόμενα alarm (ακουςτικά και οπτικά) για :
υψθλι/χαμθλι διαςτολικι πίεςθ
υψθλι/χαμθλι ςυςτολικι πίεςθ
υψθλό/χαμθλό καρδιακό ρυκμό
υψθλι/χαμθλι τιμι κορεςμοφ οξυγόνου
12. Να ζχει μνιμθ μετριςεων όλων των παραμζτρων (τουλάχιςτον 100 ςετ)
13. Να αναφερκεί θ ακρίβεια μζτρθςθσ του καρδιακοφ ρυκμοφ είτε μζςω του κορεςμοφ οξυγόνου
είτε μζςω τθσ αλγορικμικισ λιψθσ με τθν μζκοδο μζτρθςθσ πίεςθσ.
14. Να αναφερκεί το εφροσ πίεςθσ περιχειρίδασ το οποίο να είναι ρυκμιηόμενο
15. Να διακζτει ζξοδο RS 232 για ςφνδεςθ με PC ι εξωτερικό εκτυπωτι.
16. Να διακζτει ευδιάκριτεσ ψθφιακζσ ενδείξεισ όλων των τιμϊν
17. Να μπορεί να δεχκεί περιχειρίδεσ για παιδιά, ενιλικεσ και παχφςαρκα άτομαϋ
18. Να ζχει εγγφθςθ δφο(2) χρόνων. Στθν προςφορά του προμθκευτι κα δίνεται απαραίτθτα
περιγραφι των όρων αυτισ τθσ εγγυιςεωσ(2 χρόνων)
Α/Α.3.

1.

ΑΚΑΞΞΜΦΕΟΕ

Να είναι τροχιλατθ με 4 αντιςτατικοφσ τροχοφσ απλισ ςχεδίαςθσ και καταςκευισ, με ςτρογγυλεμζνεσ γωνίεσ
για εφκολο κακαριςμό και απολφμανςθ, με ςφςτθμα φρζνων ςε όλουσ τουσ τροχοφσ για τθν μεγίςτθ
ςτακεροποίθςι τθσ.

2.

Ο κινθτιρασ να είναι ιςχφοσ περίπου 100W και να λειτουργεί με πλιρθ αντιεκρθκτικό ςφςτθμα αςφαλείασ
χωρίσ να χρθςιμοποιεί λάδια

3.

Να ζχει τθν δυνατότθτα να αποκτά το επικυμθτό κενό ςε πολφ ςφντομο χρόνο, ϊςτε να είναι κατάλλθλοσ για
ιπια και ιςχυρι αναρρόφθςθ.

4.
5.

Να διακζτει δφο άκραυςτεσ φιάλεσ των 3 ι 5 λίτρων αποςτειροφμενεσ και διαβακμιςμζνεσ
Να μπορεί να δεχκεί κάνιςτρα για ςφςτθμα αςκϊν μίασ χριςθσ.

6.

Να διακζτει ςφςτθμα απευκείασ ςφνδεςθσ των φιαλϊν επάνω ςτθν αναρρόφθςθ ϊςτε να αποφεφγονται οι
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ςωλθνϊςεισ που επιβραδφνουν τθν δθμιουργία του κενοφ
7.

Να διακζτει μοχλό- επιλογζα φιάλθσ λειτουργίασ χωρίσ να απαιτείται ςφνδεςθ του ςωλινα αναρρόφθςθσ
,για άμεςθ εναλλαγι των φιαλϊν

8.

Να διακζτει ςφςτθμα αςφάλειασ για τθν υπερχείλιςθ ϊςτε όταν γεμίηει θ μία φυάλθ ταυτόχρονα να
διοχετεφεται ςτθν άλλθ κακϊσ και ςφςτθμα αποφυγισ ανακυμιάςεων κατά τθν πτϊςθ των υγρϊν.

9.

Να λειτουργεί με ρυκμιηόμενο κενό τουλάχιςτον 850 mbar

10. Να παρζχει δυνατότθτα αναρροφθτικισ ικανότθτασ περίπου 40 fit/λεπτό
11. Να διακζτει μανόμετρο κενοφ ςε δυο κλίμακεσ
12. Να διακζτει ρυκμιςτι κενοφ
13. Να διακζτει υποδοχι για ςφνδεςθ ποδοδιακόπτθ και ποδοδιακότττθ
14. Να διακζτει διακόπτθ ON-OFF μεμβράνθσ, για εφκολο κακαριςμό
15. Οι φιάλεσ, καπάκια, ςωλινεσ κ.λ.π. να δφναται να «κλιβανιςτοφν, για αποςτείρωςθ.
16. Η όλθ καταςκευι να πλθροί τουσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ αςφάλειασ και να το πιςτοποιεί
17. Να ζχει δυνατότθτα παρατεταμζνθσ λειτουργίασ χωρίσ υπερκερμάνςεισ και να μθν απαιτεί ςυχνζσ
ςυντθριςεισ
18. Να μθν επθρεάηει με παράςιτα τθ λειτουργία του λοιποφ ιατρικοφ εξοπλιςμοφ
19. Να λειτουργεί με ρεφμα τάςθσ δικτφου 220V 50Ηη μζςω εφκαμπτου τριπολικοφ καλωδίου ςε ςφνδεςθ με
ρευματολιπτθ τφπου “ςοφκο
20. Να είναι ακόρυβθ ςτθ λειτουργία του, ϊςτε να μθν ενοχλεί.
21. Να πλθροί όλεσ τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και ποιότθτασ και να φζρει απαραιτιτωσ
πιςτοποιθτικό ISO ι TUV και τθν ςιμανςθ CE-MARK, ςφμφωνα με τθν οδθγία 93/42 τθσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ
22. Να υπάρχει τζλοσ υπεφκυνο SERVICE και ανταλλακτικά για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον 10 χρόνια
23. Να ςυνοδεφεται από τα επίςθμα εργοςταςιακά προςπζκτουσ, τα εγχειρίδια χειριςμοφ αλλά και τεχνικοφ, ςτα
ελλθνικά
24. Να ζχει εγγφθςθ τουλάχιςτον δυο (2) ετϊν

Α/Α.4.

HOLTER ΞΡΘΙΜΡ

Σν πξνο πξνκήζεηα ζχζηεκα ζα πξέπεη:
1.

Κα έρεη 1 θαηαγξαθηθφ θαη ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα ιεηηνπξγίαο (Θήθε θαηαγξαθηθνχ, θαιψδην αζζελνχο ,
θαιψδην ζχλδεζεο Ε/Τ).

2.

ην ινγηζκηθφ ηνπ λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ αλάιπζε ησλ
κεηξήζεσλ. Ε παξνπζίαζε λα είλαη κε κνξθή γξαθεκάησλ, trends θαη ζηελ αλάιπζε ησλ κεηξήζεσλ λα
πεξηιακβάλνληαη απφθιηζε, κέζε ηηκή, αλίρλεπζε αξξπζκηψλ, αλάιπζε ηκήκαηνο ST, HRV, θαζκαηηθή ρξνληθή
θαη 3D απεηθφληζε. Όια απηά φπσο θαη ην repνrt λα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζε κνξθή pdf.

3.

Σν πξφγξακκα λα είλαη ζπκβαηφ θαη κε άιια κνληέια Holter ξπζκνχ ηεο εηαηξίαο.

4.

Σν θαηαγξαθηθφ ζα πξέπεη:
Κα κπνξεί λα θάλεη θαηαγξαθή 48 σξψλ κε ην standard θαιψδην αζζελνχο
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Κα δηαζέηεη απνζπψκελε κλήκε ζε κνξθή θάξηαο

Κα δηαζέηεη αζχξκαηε ή ελζχξκαηε δηεπαθή γηα ηελ ζχλδεζε κε ηνλ ππνινγηζηή
Κα θάλεη θαηαγξαθή 3 θαλαιηψλ
Κα δηαζέηεη πιήθηξν ζεκείσζεο ζπκβάλησλ
Κα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ κέηξεζεο corrected QT (QTc) θαζψο θαη HRV
Κα ππνζηεξίδεη ηελ δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο βεκαηνδφηε
Κα έρεη κηθξφ βάξνο θαη φγθν
Κα δηαζέηεη θίιηξν θνηιηαθήο καξκαξπγήο
5.

Κα δηαζέηεη νδεγίεο ρξήζεο ζηα Αγγιηθά θαη Γιιεληθά.

6.

Κα πξνζθεξζεί κε (2) έηε εγγχεζεο θαη λα ππνζηεξίδεηαη κε αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ (10 ) έηε.

7.

Ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία λα δηαζέηεη ISO 9001 , ISO 13485

8.

Κα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζρεηηθέο κε ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ηζρχνπζεο θνηλνηηθέο θαη δηεζλήο λνκνζεηηθέο

δηαηάμεηο, θέξνπζα ζήκαλζε CE (CE mark)

Α/Α.5.

ΝΖΓΟΜΙΓΠΞΜ ΕΘΓΗΠΞΜΚΖΗΜ

1.

Κα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζηεξεάο θαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαηάιιειν γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε.

2.

Κα ιεηηνπξγεί κε ελζσκαησκέλν ηξνθνδνηηθφ θαη ππφ ηάζε δηθηχνπ 220V/50Εz θαζψο θαη κε ελζσκαησκέλε
κπαηαξία. Ε κπαηαξία λα πξνζθέξεη απηνλνκία 3 σξψλ ηνπιάρηζηνλ. Ε αληηθαηάζηαζήο ηεο ζα πξέπεη λα
γίλεηαη εχθνια.

3.

Κα είλαη ιεηηνπξγηθφ, πεξηνξηζκέλνπ φγθνπ θαη βάξνπο, παξέρνληαο άλεζε θαη επθνιία ζηελ ρξήζε-ιεηηνπξγία
(< 4 kg).

4.

Έλδεημε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζζσξεπηή (ρακειή ζηάζκε) θαζψο θαη έλδεημε θφξηηζεο.

5.

Οπηηθναθνπζηηθή δηάηαμε ζπλαγεξκνχ (ALARM), γηα φια ηα θαηλφκελα θαη ηηο παξακέηξνπο ηνπο.

6.

Ε κέηξεζε ηεο πίεζεο λα γίλεηαη κε ηελ ηαιαλησζηκεηξηθή κέζνδν. Κα θαηαηεζεί πηζηνπνηεηηθφ αμηνπηζηίαο
γηα ηελ κέηξεζε ηεο πίεζεο.

7.

Ηαη΄ επηινγή ρεηξνθίλεηε θαη απηφκαηε εθθίλεζε ηεο κέηξεζεο ζε πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα.

8.

Σαπηφρξνλε ςεθηαθή απεηθφληζε ησλ ηηκψλ ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη κέζεο πίεζεο, κε μερσξηζηά φξηα
ζπλαγεξκνχ.

9.

Οη ςεθηαθέο ελδείμεηο λα είλαη κεγάιεο θαη επδηάθξηηεο ηφζν απφ απφζηαζε, φζν θαη ππφ νπνηνζδήπνηε
ζπλζήθεο θσηηζκνχ.

10. Κα δέρεηαη πεξηρεηξίδεο δηαθφξσλ κεγεζψλ.
11. Φεθηαθή απεηθφληζε ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ.
12. Ιεηξήζεηο ηνπ θνξεζκνχ αξηεξηαθνχ αίκαηνο ζε νμπγφλν (SpO2).
13. Αλαίκαθηε κέζνδνο (κε αηζζεηήξα δαθηχινπ).
14. Φεθηαθή έλδεημε επί ηνηο % ηνπ θνξεζκνχ νμπγφλνπ ζην αίκα (εχξνο κέηξεζεο 50-99% πεξίπνπ, λα αλαθεξζεί
ε αθξίβεηα).
15. Κα δηαζέηεη έλδεημε ηνπ εχξνπο παικνχ ( ζε θπκαηνκνξθή ή ζηήιε).
16. Κα δηαζέηεη κλήκε απνζήθεπζεο ησλ ηειεπηαίσλ κεηξήζεσλ (λα αλαθεξζεί ν αξηζκφο ησλ κεηξήζεσλ πνπ
απνζεθεχνληαη).
17. Κα ζπλνδεχεηαη απφ πεξηρεηξίδεο θαη αηζζεηήξα δαθηχινπ ελειίθσλ (δπν πεξηρεηξίδεο, θαλνληθή θαη
παρχζαξθσλ).
18. Κα δηαζέηεη θαηάιιειε έμνδν γηα ζχλδεζε κε Ε/Τ.
19. Δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο γηα κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο ή άιισλ παξακέηξσλ.
20. Κα θέξεηαη ζε ζηαηφ ηνπ ηδίνπ νίθνπ θαηαζθεπήο (επηζπκεηφ λα δηαζέηεη κεγάινπο ηξνρνχο, ζχζηεκα πέδεζεο
θαη κε θαηάιιειεο ζήθεο (θαιαζάθη) ελαπφζεζεο παξειθφκελσλ.
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Α/Α.6.
1.

ΕΘΓΗΠΞΜΗΑΞΔΖΜΓΞΑΦΜΟ
Ο πξνζθεξφκελνο ειεθηξνθαξδηνγξάθνο λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ςεθηαθφο θαη φιεο νη ιεηηνπξγίεο
ηνπ λα ειέγρνληαη απφ κηθξνεπεμεξγαζηή. Κα είλαη απιφο θαη ιεηηνπξγηθφο ζηε ρξήζε ηνπ.

2.

Κα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο ηξηθάλαινο, εμαθάλαινο θαη δσδεθαθάλαινο θαη' επηινγή ηνπ ρξήζηε.

3.

Κα έρεη δπλαηφηεηα ιήςεο δψδεθα (12) απαγσγψλ θαη γηα ην ζθνπφ απηφ λα δηαζέηεη 10/πνιηθφ θαιψδην
αζζελνχο πνιχ αλζεθηηθφ.

4.

Κα ιεηηνπξγεί κε ειεθηξηθφ ξεχκα 220V/50Εz θαζψο επίζεο θαη κέζσ επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίαο κε
δπλαηφηεηα ιήςεο ηνπιάρηζηνλ 50 ΕΗΓ/θεκάησλ ή ηξηψλ σξψλ ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο.

5.

Κα έρεη δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο mαnuαl θαη auto.

6.

Κα έρεη απφθξηζε ζπρλνηήησλ απφ 0.05-150Εz.

7.

Κα πεξηέρεη θχθισκα πξνζηαζίαο απφ απηλίδσζε.

8.

Κα δηαζέηεη νζφλε LCD (κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 5 ηληζψλ) θαη λα απεηθνλίδεη δψδεθα (12) θπκαηνκνξθέο ΕΗΓ
ζπγρξφλσο.

9.

Κα δηαζέηεη δηαγλσζηηθφ ηεζη θαιήο ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη έιεγρν θαισδίνπ αζζελνχο (lead fail control) γηα
έιεγρν ηπρφλ απνθφιιεζεο ή βιάβεο ειεθηξνδίνπ.

10. Κα θέξεη θαηαγξαθηθφ ραξηί ζεξκηθνχ ηχπνπ, πιάηνπο ≥20cm, κε δπλαηφηεηα ηξηθάλαιεο, εμαθάλαιεο θαη
δσδεθάλαιεο εθηχπσζεο πιήξνπο ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο.
11. Κα δηαζέηεη ην ιηγφηεξν ηέζζεξεο (4) ηαρχηεηεο εγγξαθήο. Κα αλαθεξζνχλ πξνο αμηνιφγεζε.
12. Κα δηαζέηεη ηέζζεξεο ην ιηγφηεξν θιίκαθεο επαηζζεζίαο: 2.5 - 5 - 10 - 20 mm/mv.
13. Θα εθηηκεζεί ε χπαξμε θίιηξσλ απφξξηςεο παξαζίησλ κπτθνχ ηξφκνπ 35 θαη 45Hz (Δηαθνξεηηθέο ζπρλφηεηεο
λα αλαθεξζνχλ πξνο αμηνιφγεζε) θαη θίιηξν απφξξηςεο παξαζίησλ απφ ην ξεχκα δηθηχνπ 50Εz.
14. Κα δηαζέηεη αιθαξηζκεηηθφ πιεθηξνιφγην γηα ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ ηνπ αζζελνχο.
15. Κα δηαζέηεη εζσηεξηθή κλήκε γηα ηα ηειεπηαία 50 ηνπιάρηζηνλ ΕΗΓθήκαηα, ηα νπνία λα κπνξεί λα ηα
εθηππψζεη.
16. Κα είλαη θαηά ην δπλαηφλ κηθξψλ δηαζηάζεσλ, κηθξνχ βάξνπο θαη λα είλαη εχθνινο ζηε κεηαθνξά ηνπ.
17. Κα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε ζεηξά εμαξηεκάησλ (10πνιηθφ θαιψδην αζζελνχο, έμη (6) πξνθάξδηα ειεθηξφδηα,
ηέζζεξα (4) ειεθηξφδηα άθξσλ καληαιάθηα, θαιψδην ξεχκαηνο, έλα παθέην ραξηί, έλα ζσιήλαξην αινηθή γηα
άκεζε ιεηηνπξγία. Γπίζεο λα ζπλνδεχεηαη απφ ηξνρήιαην ηξαπεδίδην.
18. Κα δηαζέηεη πξφγξακκα ζχλδεζεο κε Ειεθηξνληθφ Τπνινγηζηή γηα ηελ κεηαθνξά θαη αξρεηνζέηεζε ησλ
ΕΗΓθεκάησλ ηεο κλήκεο ζε εηδηθφ πξφγξακκα (λα πξνζθεξζεί ζηελ βαζηθή ζχλζεζε).
Ο ΕΗΓ λα δηαζέηεη πξφγξακκα αλάιπζεο θαη δηάγλσζεο ηνπ ΕΗΓθήκαηνο.
19. Κα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ βάζε ηεο νδεγίαο IEC 60601-2-51, ην νπνίν εγγπάηαη πςειήο αθξηβείαο
ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα ην νπνίν λα θαηαηεζεί καδί κε ηελ πξνζθνξά. Γπίζεο ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο λα
δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ΓΚ ISO 9001/08 & ISO 13485/03 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ), λα πιεξνί ηελ Τ.Α. ΔΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/04 (ΦΓΗ32/Β/16.01.2004) θαη λα είλαη
εληαγκέλνο ζε εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Ε.Ε.Γ. (Απφβιεηα Ειεθηξηθνχ θαη
Ειεθηξνληθνχ Γμνπιηζκνχ) βάζεη ηεο ΗΤΑ ΕΠ 23615/651/Γ 103/2014 (ΦΓΗ 1184/Β/2014). Απηά λα
απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηελ πξνζθνξά.
20. Κα θέξεη ζήκαλζε C.E. Mark.
21. Παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζην ρψξν ηεο ΤΙ κεηά απφ επίδεημε ζην πξνζσπηθφ.
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22. Ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ επίδεημε κεραλεκάησλ ζε πξαγκαηηθή
ιεηηνπξγία.

Α/Α.7.

MONITOR ΝΑΞΑΗΜΘΜΡΘΕΟΕΟ ΔΤΠΖΗΤΚ ΟΕΙΓΖΤΚ

Κα δηαζέηεη ηηο θάησζη ιεηηνπξγίεο:
Ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα, Ηαξδηαθφ ξπζκφ, NIBP (Αλαίκαθηε πίεζε), RESP (Ρπζκφο αλαπλνψλ), SpO2( θνξεζκφο
νμπγφλνπ).
ΓΖΔΖΗΟΣΓΡΑ:
1.

Έγρξσκε νζφλε ηερλνινγίαο TFT≥ 12 ηληζψλ. Ιε ξπζκηδφκελα ερεηηθά θαη νπηηθά alarm.

2.

Ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα :3 θαλαιηψλ, κε αληρλεπηή βεκαηνδφηε, αλάιπζε αξξπζκηψλ, θίιηξα παξαζίησλ
ξεχκαηνο θαη απηληδσηή. Κα απεηθνλίδεη ηαπηφρξνλα θπκαηνκνξθή θαη αξηζκφ παικψλ θαη αλαπλνψλ.

3.

Αξηεξηαθή πίεζε: Ε πίεζε λα ιακβάλεηαη ηφζν ρεηξνθίλεηα φζν θαη απηφκαηα ζε πξνθαζνξηζκέλα απφ ηνλ
ρξήζηε ρξνληθά δηαζηήκαηα. Κα κεηξά ζπζηνιηθή, δηαζηνιηθή, κέζε πίεζε.

4.

Ηνξεζκφο νμπγφλνπ: λα απεηθνλίδεη ηελ θπκαηνκνξθή θαη ηελ ςεθηαθή ηηκή ηνπ θνξεζκνχ κε αθξίβεηα (αθφκα
θαη ζε ρακειέο παξνρέο).

5.

Κα πεξηιακβάλεη:α) ηξνρήιαηε βάζε( κε θαιάζη, αλνμείδσηε, αθηηλσηή κε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ηξνρνχο
ειεχζεξεο θίλεζεο θαη θξέλν ζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ηξνρνχο)β) 3πνιηθφ θαιψδην ΕΗΓ/αλαπλνήο, γ)
αηζζεηήξα νμπκέηξνπ θαη δ)πεξηρεηξίδεο κέηξεζεο αξηεξηαθήο πίεζεο ελειίθσλ, παρχζαξθσλ θαη παίδσλ.

6.

Κα δηαζέηεη κλήκε Trend 24 ηνπιάρηζηνλ σξψλ ππφ κνξθή γξαθεκάησλ θαη πηλάθσλ φισλ ησλ
παξακέηξσλ.

ΓΓΚΖΗΟΖ ΟΡΟΖ
Κα πιεξνί φιεο ηηο δηεζλείο θαη επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο, λα δηαζέηεη CE MARK θαη ISO.
Κα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 2 εηψλ. Γπάξθεηα εμαξηεκάησλ, αληαιιαθηηθψλ θαη αλαισζίκσλ γηα ηνπιάρηζηνλ
δέθα (10) ρξφληα, κε βεβαίσζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν .
Κα γίλεη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ ρξήζε θαη ηελ ζπληήξεζε.
Κα ζπλνδεχεηαη απφ νδεγίεο ρξήζεο θαη service manual ζηα Γιιεληθά.
Θεηηνπξγία κε εμσηεξηθφ ξεχκα 240V, φπσο επίζεο θαη κε εζσηεξηθή επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία (Απηνλνκία 1 ψξαο
ηνπιάρηζηνλ)

Α/Α.8.

ΕΘΓΗΠΞΜΗΑΞΔΖΜΓΞΑΦΜΟ

Κα δηαζέηεη ηηο θάησζη ιεηηνπξγίεο:
Ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα 6 θαλαιηψλ, Ηαξδηαθφ ξπζκφ.
ΓΖΔΖΗΟΣΓΡΑ:
1.

Γλζσκαησκέλε έγρξσκε νζφλε LCD ≥ 5 ηληζψλ.

2.

Κα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ειεγρφκελνο πιήξσο απφ κηθξνυπνινγηζηή, κε ελζσκαησκέλν πξφγξακκα
δηάγλσζεο & αλάιπζεο θαξδηνγξαθήκαηνο θαη εξγνλνκηθφ αιθαξηζκεηηθφ πιεθηξνιφγην

3.

Κα θαηαγξάθεη θαη λα αλαιχεη ηαπηφρξνλα θαη ηηο 12 απαγσγέο ηνπ, κε απηφκαηε θαη ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία,
θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγία ξπζκνχ.

4.

Κα δηαζέηεη κλήκε ≥ 50 εγγξαθψλ, νη νπνίεο αλά πάζα ζηηγκή κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε Ε/Τ, USB ή λα
εθηππσζνχλ απεπζείαο.
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5.

Κα θέξεη ελζσκαησκέλν ζεξκηθφ εθηππσηή πιάηνπο ≥ 14 εθαηνζηψλ, πςειήο αλάιπζεο κε απηφκαηε
ιεηηνπξγία ζηνίρηζεο θαη επζπγξάκκηζεο ησλ επαξκάησλ θαξδηνγξαθήκαηνο, θαζψο θαη ησλ θπκαηνκνξθψλ
θαξδηνγξαθήκαηνο.

6.

Κα δηαζέηεη δηαγλσζηηθφ test θαιήο ιεηηνπξγίαο, (θίιηξα «κπτθνχ ηξφκνπ»), πξνζηαζία απφ απηληδσηή θαη
βεκαηνδφηε θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ θαξδηνγξαθήκαηνο.

7.

Κα έρεη πξνζαξκφζηκα νπηηθά & αθνπζηηθά alarms πξνεηδνπνίεζεο γηα ηπρφλ ζθάικαηα θαηά ηελ
θαηαγξαθή ηνπ ΕΗΓ (πρ. Απνζχλδεζε ειεθηξνδίσλ).

8.

Θεηηνπξγία κε εμσηεξηθφ ξεχκα 220V/50Hz φπσο επίζεο θαη κε εζσηεξηθή επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία
(Απηνλνκία 1 ψξαο ηνπιάρηζηνλ)

9.

Κα δηαζέηεη έλδεημε θαηάζηαζεο θφξηηζεο ζπζζσξεπηή.

10.

Κα πεξηιακβάλεη ηξνρήιαην ηξαπεδάθη κε ξάθη, βξαρίνλα ζηήξημεο θαισδίσλ θαη πιήξεο set ιεηηνπξγίαο
έηνηκν πξνο ρξήζε.

ΓΓΚΖΗΟΖ ΟΡΟΖ
1.

Κα πιεξνί φιεο ηηο δηεζλείο θαη επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο, λα δηαζέηεη CE MARK θαη ISO.

2.

Κα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 2 εηψλ. Γπάξθεηα εμαξηεκάησλ, αληαιιαθηηθψλ θαη αλαισζίκσλ γηα
ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ρξφληα, κε βεβαίσζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν .

3.

Κα γίλεη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ ρξήζε θαη ηελ ζπληήξεζε.

4.

Κα ζπλνδεχεηαη απφ νδεγίεο ρξήζεο θαη service manual ζηα Γιιεληθά.

Α/Α.9.

ΦΜΞΕΠΜ DOPPLER ΑΓΓΓΖΤΚ

Ηαηάιιεινο γηα έιεγρν πεξηθεξηθήο, αξηεξηαθήο θαη θιεβηθήο ξνήο
ΚΑ ΔΖΑΘΓΣΓΖ:
1.

θεθαιή αγγείσλ ζπρλνηήησλ 8ή10MHz ,κεγάιν ερείν γηα θαζαξή αθνπζηηθή θαη αθνπζηηθά γηα λα αθνχεη
κφλν ν ρξήζηεο

2.

ζχζηεκα πξνζηαζίαο απφ ειεθηξνπιεμία θαη πιήξε αζθάιεηα ρεηξηζηνχ θαη αζζελνχο .

3.

ζχζηεκα απηφκαηνπ ζβεζίκαηνο θαη δηαθφπηε ON-OFF ζηνλ θνξκφ ηεο θεθαιήο.

4.

επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία κεγάιεο δηάξθεηαο θαζψο θαη θνξηηζηή γηα ηελ επαλαθφξηηζε ηεο ζπζθεπήο

5.

Κα ζπλνδεχεηαη απφ πιήξε ζεηξά εμαξηεκάησλ (αθνπζηηθά, ηζαληάθη κεηαθνξάο, δειέ, θιπ) γηα ηελ άκεζε
ιεηηνπξγία ηνπ. Σν βάξνο ηεο ζπζθεπήο ππεξήρσλ λα είλαη ≤ 300 gr.

ΓΓΚΖΗΟΖ ΟΡΟΖ
1.

Κα πιεξνί φιεο ηηο δηεζλείο θαη επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο, λα δηαζέηεη CE MARK θαη ISO.

2.

Κα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 2 εηψλ.

3.

Κα γίλεη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ ρξήζε θαη ηελ ζπληήξεζε.

4.

Κα ζπλνδεχεηαη απφ νδεγίεο ρξήζεο θαη service manual ζηα Γιιεληθά.

Α/Α.10. ΕΘΓΗΠΞΜΚΖΗΜ ΝΖΓΟΜΙΓΠΞΜ
Κα δηαζέηεη ηηο θάησζη ιεηηνπξγίεο:
NIBP (Αλαίκαθηε πίεζε), Ηαξδηαθφ ξπζκφ, SpO2( θνξεζκφο νμπγφλνπ).
ΓΖΔΖΗΟΣΓΡΑ:
1.

Έγρξσκε νζφλε ≥ 8 ηληζψλ. Ιε ξπζκηδφκελα ερεηηθά θαη νπηηθά alarm.
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2.

Αξηεξηαθή πίεζε: Ε πίεζε λα ιακβάλεηαη ηφζν ρεηξνθίλεηα φζν θαη απηφκαηα ζε πξνθαζνξηζκέλα απφ ηνλ
ρξήζηε ρξνληθά δηαζηήκαηα. Κα κεηξά ζπζηνιηθή, δηαζηνιηθή, κέζε πίεζε θαη θαξδηαθφ ξπζκφ.

3.

Ηνξεζκφο νμπγφλνπ: λα απεηθνλίδεη ηελ θπκαηνκνξθή θαη ηελ ςεθηαθή ηηκή ηνπ θνξεζκνχ κε αθξίβεηα (αθφκα
θαη ζε ρακειέο παξνρέο).

4.

Κα πεξηιακβάλεη: α) ηξνρήιαηε βάζε( κε θαιάζη, αλνμείδσηε, αθηηλσηή κε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ηξνρνχο
ειεχζεξεο θίλεζεο θαη θξέλν ζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ηξνρνχο)β) αηζζεηήξα νμπκέηξνπ θαη γ)πεξηρεηξίδεο
κέηξεζεο αξηεξηαθήο πίεζεο ελειίθσλ, παρχζαξθσλ θαη παίδσλ.

5.

Κα δηαζέηεη κλήκε 50 ηνπιάρηζηνλ κεηξήζεσλ φισλ ησλ παξακέηξσλ.

ΓΓΚΖΗΟΖ ΟΡΟΖ
Κα πιεξνί φιεο ηηο δηεζλείο θαη επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο, λα δηαζέηεη CE MARK θαη ISO.
Κα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 2 εηψλ. Γπάξθεηα εμαξηεκάησλ, αληαιιαθηηθψλ θαη αλαισζίκσλ γηα ηνπιάρηζηνλ
δέθα (10) ρξφληα, κε βεβαίσζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν .
Κα γίλεη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ ρξήζε θαη ηελ ζπληήξεζε.
Κα ζπλνδεχεηαη απφ νδεγίεο ρξήζεο θαη service manual ζηα Γιιεληθά.
Θεηηνπξγία κε εμσηεξηθφ ξεχκα 220V/50Hz φπσο επίζεο θαη κε εζσηεξηθή επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία (Απηνλνκία 1
ψξαο ηνπιάρηζηνλ)
Κα δηαζέηεη έλδεημε θαηάζηαζεο θφξηηζεο ζπζζσξεπηή.

Α/Α.11. ΦΡΓΜΗΓΚΠΞΜΟ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ιέγηζηε ηαρχηεηα, ηνπιάρηζηνλ 4.000 RPM κε νξηδφληηα αξζξσηή θεθαιή θαη 14.000 RPM κε θεθαιή
ζηαζεξήο γσλίαο.
Ιέγηζηε επηηάρπλζε, ηνπιάρηζηνλ 3.000 ρg κε νξηδφληηα αξζξσηή θεθαιή θαη 18.000 x g κε θεθαιή ζηαζεξήο
γσλίαο.
ηξνθφκεηξν ειεθηξνληθφ ςεθηαθφ.
Γλζσκαησκέλν κηθξνυπνινγηζηή γηα έιεγρν φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ιεηηνπξγίαο.
Κα ιεηηνπξγεί ρσξίο ςήθηξεο (θαξβνπλάθηα), Brushless induction drive.
Φεθηαθή έλδεημε ζηξνθψλ (RPM) θαη επηηάρπλζεο (RCF).
Φεθηαθή έλδεημε ρξφλνπ, πξνγξάκκαηνο, επηηάρπλζεο & επηβξάδπλζεο ηεο ηαρχηεηαο.
Κα δηαζέηεη πξνγξακκαηηδφκελε επηηάρπλζε θαη επηβξάδπλζε
Κα δηαζέηεη πιήθηξα αθήο, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο.
Ειεθηξνληθφο ρξνλνδηαθφπηεο 1-99 min & ζέζε ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο.
Δηαθφπηε έλαξμεο ιεηηνπξγίαο (START) θαη παχζεο ιεηηνπξγίαο (STOP).
Κα δηαζέηεη ζχζηεκα αζθαιείαο ηνπ θαιχκκαηνο πνπ λα κελ επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία κε αλνηθηφ θάιπκκα θαη
ην άλνηγκα ηνπ θαιχκκαηνο θαηά ηε θπγνθέληξεζε.
Κα δηαζέηεη επηπιένλ ζχζηεκα κεραληθήο απαζθάιηζεο (γηα πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο).
Κα δηαζέηεη ζχζηεκα αζθαιείαο γηα αληζνδπγηζκέλα δείγκαηα, κε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηεο θπγνθέληξνπ θαη
νπηηθναθνπζηηθφ ζήκα εηδνπνίεζεο.
Ο θάδνο θπγνθέληξεζεο λα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα.
Κα δηαζέηεη θάιπκκα κε δηπιφ θιείζηξν αζθαιείαο.
Nα δηαζέηεη νξηδφληηα, αξζξσηή θεθαιή κε 48 ζέζεηο ησλ 10/15ml. Ε ίδηα θεθαιή λα κπνξεί λα δερζεί
ππνδνρείο κε 76 ζέζεηο ησλ 5ml, θαζψο επίζεο ππνδνρείο γηα δηαθφξνπο ηχπνπο ζσιελαξίσλ, απφ 5- 250ml.
Κα κπνξεί επίζεο λα δερζεί θεθαιέο δηαθφξσλ ηχπσλ.
Κα είλαη πξνγξακκαηηδφκελε, κε κλήκε ηνπιάρηζηνλ δέθα πξνγξακκάησλ.
Κα δηαζέηεη CE mark θαη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία λα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001& ISO 13485.
Κα ζπλνδεχεηαη απφ εγγχεζε ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ γηα 2 ρξφληα.

Νξνκήζεηα Ειεθηξνινγηθνύ (CPV: 31681000-0) εμνπιηζκνύ (πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 6.600,00 € ζπκπ. ΦΠΑ)
ΝΖΚΑΗΑΟ II
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Α/Α
1
2

ΣΙΕΙΑ
ΙΖΗΡΟΒΖΟΘΟΓΖΗΟΤ
ΓΡΓΑΣΕΡΖΟ
ΦΑΡΙΑΗΓΖΟ

ΠΓΡΖΓΡΑΦΕ ΓΖΔΟΤ

ΓΚΔΓΖΗΣΖΗΕ

ΠΟΟΣΕΣΓ

ΦΤΓΓΖΟ (ςπγεηνθαηαςχθηεο)

1

ΦΤΓΓΖΟ (θαξκάθσλ)

1

ΣΖΙΕ
1.600,00 €
5.000,00 €

ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ ΠΜΡ ΝΖΚΑΗΑ II
Α/Α 1

ΣΡΓΓΖΜ (ςπγεηνθαηαςύθηεο)

1.

Ηάζεηνο ςπγεηνθαηαςχθηεο 2 ζπξψλ.

2.

Δηαζηάζεηο ςπγεηνθαηαςχθηε:
Πιάηνο 60 - 65cm
Βάζνο 60 - 70cm
Ύςνο 200 - 210cm

3.

Γχξνο ζεξκνθξαζίαο ςπγείνπ +3νC έσο +8oC.

4.

Γχξνο ζεξκνθξαζίαο θαηαςχθηε: -9oC έσο -30oC.

5.

Κα θέξεη πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα δπζιεηηνπξγίαο.

6.

Κα θέξεη εμσηεξηθά ςεθηαθή έλδεημε ζεξκνθξαζίαο.

7.

Κα θέξεη 3 ζπξηάξηα – θαιάζηα γηα ηελ θαηάςπμε.

8.

Γπίπεδν ζνξχβνπ ςπγεηνθαηαςχθηε <50 db.

9.

Ε απφςπμε λα είλαη απηφκαηε θαη ρεηξνθίλεηε.

Α/Α 2.

ΣΡΓΓΖΜ (θαξκάθσλ)

1)Κα είλαη θαηλνχξην ακεηαρείξηζην, θαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, θαηαθφξπθν, νξζνγψλην, ηερλνινγίαο NO
FROST θαηάιιειν γηα θχιαμε θαξκάθσλ ζε ζπλζήθεο ζπληήξεζεο ,δηαζηάζεσλ χςνπο 200cm (±5 cm) πιάηνπο 67 cm
(± 5 cm) βάζνπο 60 cm (± 5cm).
2)Κα είλαη σθέιηκεο ρσξεηηθφηεηαο 500 lt (±50) κνλφπνξην , λα δηαζέηεη ξφδεο κεηαθίλεζεο βαξέσο ηχπνπ κε
ξεγνπιαηφξνπο, ψζηε λα δχλαηαη λα κεηαθηλεζεί εληφο ηνπ ρψξνπ πνπ επξίζθεηαη, θαη λα ξπζκίδεηαη ε θιίζε ηνπ.
3)Κα είλαη ζπκπαγνχο θαηαζθεπήο, κε εζσηεξηθή επέλδπζε ηνπιάρηζηνλ απφ πιαζηηθή επέλδπζε θαη 5-6 ηνπιάρηζηνλ
ξπζκηδφκελα εληζρπκέλα ξάθηα (λα κπνξεί λα δερηεί επηπιένλ ξάθηα) βακκέλα ή απνηεινχκελα απφ κεηαιιηθφ ζθειεηφ
κε πιαζηηθή επέλδπζε ιεπθνχ ρξψκαηνο (ειεθηξνζηαηηθή βαθή). Ε εζσηεξηθή θαηαζθεπή θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα
πιηθά ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ πγηεηλή ηνπ ζαιάκνπ.
4)Κα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έλα ζπξηάξη πνπ λα θαιχπηεη ην κηζφ θάξδνο απφ ηνλ ελδηάκεζν ρψξν κεηαμχ δχν ξαθηψλ
θαη λα δηαζέηεη ρσξίζκαηα κε εζνρέο ξπζκηδφκελα ζε κήθνο θαη ζε θάξδνο.
5) Κα δηαζέηεη αλνηγφκελε πφξηα κε καγλεηηθφ ιάζηηρν, ζχζηεκα ειαηεξίσλ πνπ ηελ θιείλνπλ απηφκαηα αλ αλνηρηεί
αλ αλνηρηεί ζε γσλία κηθξφηεξε ησλ 90 θαη λα θέξεη δηπιφ ή ηξηπιφ θξχζηαιιν ρακειήο εθπνκπήο (Low-E)
αληηζακβσηηθφ γηα άλεηε παξαηήξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ρσξίο απψιεηεο ζεξκφηεηαο. εκεηψλεηαη φηη, ην πιαίζην ζα
πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα ζεξκνδηαθνπήο ή ζεξκνκνλσηηθή επέλδπζε.
6) Σν ςπγείν ζα ιεηηνπξγεί κε κνλνθαζηθφ ξεχκα 230V/50 ΕΔ.
7) Κα δηαζέηεη ζεξκνζηάηε κε θσηεηλή έλδεημε, λα έρεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ απφ
+2 °C έσο +8°C ελψ ε απφδνζε ηνπ ςπγείνπ λα είλαη ηέηνηα ψζηε κε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 38°C, ε
εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ηνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 4 °C. Κα έρεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο θαηά 1/2°C .
8) Κα δηαζέηεη ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ ν νπνίνο ζα ιεηηνπξγεί φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ςπγείνπ μεθεχγεη απφ ηα
ξπζκηδφκελα φξηα, είηε πξνο ηα πάλσ είηε πξνο ηα θάησ.
9) Θεηηνπξγίεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ζεξκνζηάηε:
Α. Έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζαιάκνπ θαη απεηθφληζε ηεο ζε θσηεηλή έλδεημε.
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Β. Γπηινγή ζεξκνθξαζίαο (1/2°C)
Γ. Έλδεημε ζεξκνθξαζίαο (1/2°C )
Δ. Άλσ - θάησ φξην ζεξκνθξαζίαο( ηα φξηα επηιέγνληαη απφ ηνλ ρξήζηε)
Γ. Θεηηνπξγία απφςπμεο

η. Δπλαηφηεηα ζίγαζεο ηνπ αθνπζηηθνχ ζπλαγεξκνχ.Ο ζπλαγεξκφο λα ιεηηνπξγεί θαη κε κπαηαξία αλάινγεο
ρσξεηηθφηεηαο γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ γηα ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο.
10) Κα δηαζέηεη βεβηαζκέλε θίλεζε αέξνο απφ αζφξπβν αλεκηζηήξα, γηα νκνηφκνξθε θαηαλνκή θαη ζηαζεξφηεηα ηεο
ζεξκνθξαζίαο.
11) Κα έρεη ρακειφ ζφξπβν ιεηηνπξγίαο ν ζπκπηεζηήο, ην ςπθηηθφ κέζν λα είλαη R-134α.Σν ςπθηηθφ ζχζηεκα λα είλαη
ηνπνζεηεκέλν ζηελ νξνθή ηνπ ςπγείνπ. Γπίζεο πξέπεη λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκν γηα ζπληήξεζε, επηζθεπή ή
αληηθαηάζηαζε ηνπ.
12) Κα δηαζέηεη εζσηεξηθφ θσηηζκφ, ειεγρφκελν, απηφκαηα ελεξγνπνηνχκελν κε ην άλνηγκα ηεο πφξηαο κέζσ εηδηθνχ
δηαθφπηε θαη μερσξηζηφ εμσηεξηθφ δηαθφπηε (on-off) γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εζσηεξηθνχ θσηηζκνχ.
13) Κα δηαζέηεη κφλσζε απφ αθξφ πνιπνπξεζάλεο κε πάρνο ηνπιάρηζηνλ 50mm
14) Κα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ςεθηαθφ φξγαλν θαηαγξαθήο ηεο ζεξκνθξαζίαο αλά ξπζκηδφκελα ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα θαη κε ηελ δπλαηφηεηα εθηχπσζεο ή κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ ζε εθηππσηή.
15) Κα δηαζέηεη απηφκαην ζχζηεκα απφςπμεο, ειεγρφκελν κέζσ ζεξκνζηάηε. Σα ζπκππθλψκαηα λα νδεγνχληαη κέζσ
ζσιελψζεσλ, ζε ζεξκαηλφκελν ξάθη ηνπνζεηεκέλν θάησ απφ ην ζάιακν θαη λα εμαηκίδνληαη.
16)Γγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο: 2 έηε
17)Σν ςπγείν λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν έηζη ψζηε λα πιεξνί ηα δηεζλή πξφηππα CSQ IQNet MED θαη ηελ νδεγία 93/42
ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο γηα Ζαηξηθέο πζθεπέο. Ο θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001:2008
θαη ISO 13485:2003.
18) Κα δηαζέηεη δηαθφπηε ζαιάκνπ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εζσηεξηθνχ αλεκηζηήξα, ψζηε φηαλ ε πφξηα αλνίγεη ν
αλεκηζηήξαο λα ζηακαηάεη.
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ΙΓΞΜΟ Δ: Πππνπνηεκέλν Έληππν Ρπεύζπλεο Δήισζεο
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)

[άρθροσ 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
Ιέξνο Ζ: Νιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
Α: Μλνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ)
η

Ολνκαζία: 5 ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΓΚΖΗΟ ΚΟΟΗΟΙΓΖΟ ΑΙΦΖΑ
Ησδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΗΕΙΔΕ: 99221895
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Ησδηθφο: Οηθηζκφο Δξνζνρσξίνπ, 33100 Άκθηζζα
Σειέθσλν: 2265350131
Ει. ηαρπδξνκείν: diax4@gnamfissas.gr
Δηεχζπλζε ζην Δηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάν σπάρτει): www.gnamfissas.gr
Β: Νιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV 30200000
Γμνπιηζκνχ Ιεραλνγξάθεζεο.

Ησδηθφο ζην ΗΕΙΔΕ: [-]
Ε ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : προμήθειες
Γθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [Καη]
Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάν σπάρτει):
ΙΓΞΜΟ ΖΖ: Νιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Νιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Οηνηρεία αλαγλώξηζεο:

Απάληεζε:

Πιήξεο Γπσλπκία:

[ ]

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΙ):

[ ]

Γάλ δελ ππάξρεη ΑΦΙ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ
απαηηείηαη θαη ππάξρεη
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:

[……]

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη:

[……]

Σειέθσλν:

[……]

Ει. ηαρπδξνκείν:

[……]

Δηεχζπλζε ζην Δηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ

[……]

ππάξρεη):
Β: Νιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
Γθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:

Απάληεζε:

Ολνκαηεπψλπκν ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ

[……]

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη:

[……]

Θέζε/Γλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα

[……]

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:

[……]

Σειέθσλν:

[……]

ειίδα 23 απφ 27

ΑΔΑ: Ψ81Ο4690ΒΟ-ΤΔ8

18PROC004103369 2018-11-30
Ει. ηαρπδξνκείν:

[……]

Γάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ

[……]

εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …):
ΙΓΞΜΟ ΖΖI: Θόγνη απνθιεηζκνύ
Α: Θόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:
1.

πκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε.

2.

Δσξνδνθία

3.

Απάηε

4.

Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

5.

Κνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο

6.

Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ

Θόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο:

Απάληεζε:

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο

[] Καη [] Όρη

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην
νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή
επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο,

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο

ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ

[……][……][……][……]

πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί
απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα
ηζρχεη;

Γάλ λαη, αλαθέξεηαη:

α) Εκεξνκελία:[ ],

α) Εκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο

ζεκείν-(-α): [ ],

πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη

ιφγνο(-νη):[ ]

ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο,

β) [……]

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]·

γ) Δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη ζρεηηθφ(-

γ) Γάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή

ά) ζεκείν(-α) [ ]

απόθαζε:

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο

[] Καη [] Όρη

θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ
αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»)
Γάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:

[……]

B: Θόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Νιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο:

Απάληεζε:
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1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο

[] Καη [] Όρη

ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θόξσλ ή
εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζηελ Γιιάδα θαη ζηε
ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ;
Γ: Θόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Νιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα,

Απάληεζε:

ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό
παξάπησκα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο

[] Καη [] Όρη

ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ,

Γάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα

θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε
απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»);
[] Καη [] Όρη
Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[…….............]

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο

[] Καη [] Όρη

αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
α) πηψρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην
δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ,
ή
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα
απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο

-[.......................]

δηαηάμεηο λφκνπ

-[.......................]

Γάλ λαη:
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:
- Δηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηφζν ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε,
ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο
λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο ηηο

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,

πεξηζηάζεηο

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,

[……][……][……]
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αλαθέξεηε:
Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό

[] Καη [] Όρη

επαγγεικαηηθό παξάπησκα;

[.......................]

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

Γάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Καη [] Όρη
Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[..........……]

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε

[] Καη [] Όρη

άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε

[…...........]

ηνπ αληαγσληζκνύ;

Γάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

απηνθάζαξζεο;
[] Καη [] Όρη
Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[……]

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε ηπρόλ

[] Καη [] Όρη

ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ: ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ
ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο;
Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
[.........…]
Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή επηρείξεζε

[] Καη [] Όρη

ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν
αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο;
Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
[...................…]
Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή

[] Καη [] Όρη

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηαi θαηά ηελ εθηέιεζε

[….................]

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο

Γάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα

δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε
θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή
άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;

απηνθάζαξζεο;
[] Καη [] Όρη
Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[……]

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
Ιπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη:

[] Καη [] Όρη

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ
θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή
ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο,
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα
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δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή
ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;
ΙΓΞΜΟ ΖV: Ηξηηήξηα επηινγήο
Α: Ηαηαιιειόηεηα
Ηαηαιιειόηεηα

Απάληεζε

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά

[…]

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ
Γιιάδα ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο; ηνπ:
Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]

ΙΓΞΜΟ VΖ: Πειηθέο δειώζεηο
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε Ζ – IV αλσηέξσ
είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα
πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, εθηφο
εάλ:
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε
πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ.
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ
αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ παξνχζα), πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ
πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο
Σππνπνηεκέλνπ Γληχπνπ Τπεχζπλεο Δήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο:
(ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)].
Εκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]
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