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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ  ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- 

Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

 
          Ηµεροµηνία: 13/01/2014 
          Αρ. πρωτ.: 402 
 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  62ΠΕ/13  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

Για την «Προµήθεια Εξοπλισµού για τις Ανάγκες Λειτουργίας του 
Εξωνοσοκοµειακού Ξενώνα Βραχείας Παραµονής Ενηλίκων του Ψυχιατρικού 
τοµέα του ΠαΓΝΗ», για τις ανάγκες του Νοσοκοµείου, µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή. 
 
Οι προµηθευτές µπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο ή για 
κατηγορία του προς προµήθεια εξοπλισµού.  
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ :  Α.Π. 1907 /  22-04-2013 

 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  MIS :  302698 
 

 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007 – 2013 »,  
 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 13 « Ε∆ΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ » 

 
 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  (Ε.Κ.Τ.) 
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ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑ.Γ.Ν.Η. – Γ.Ν. 
« ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ »  

 
Έχοντας υπόψη: 

Ι. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19 Α’ / 1-2-1995) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο 
Εµπόριο και άλλες ∆ιατάξεις» . 

2. Του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247 Α’ / 1995) άρθρο 84 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

3. Του Ν. 2741/1999 ( ΦΕΚ 199 Α’ 1999),άρθρο 8, «Κρατικές προµήθειες».  

4. Του Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήµερα. 

5. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα. 

6. Τον Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων  κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 30/14-2- 
2005), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί µε το    Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 279/10-11-2005). 

7. Του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64 Α’ / 16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµο-θεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005.» 

8. Του Π.∆. 118/10-07-2007 « Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Κ.Π.∆.) Φ.Ε.Κ. 150 Α’). 

9. Του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007) «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων 
εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 

10. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) 

11. Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήµερα. 

12. Τον Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3/12/2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», ως τροποποιήθηκε µε τον 
Ν.3840/2010 ( ΦΕΚ 53/Α/2010). «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση των διαδικασιών 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις. 

13. Του Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» άρθρο 24 §4 
(ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010). 

14. Του Ν 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
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ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων 
στο ∆ιαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

15. Του Ν.3867/2010, άρθρο 27 (ΦΕΚ 128/Α/03.08.2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης 
σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις……». 

16. Του Ν.3868/2010, τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 2 «Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος 

Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΦΕΚ 129/τ.Α/3-8-2010). 

17. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και 
άλλες διατάξεις». 

18.  Του Ν. 4052/2012 Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων 
Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας 
της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη 
µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις. 

19. Την Υ.Α. 4625/14-06-2012 (Φ.Ε.Κ. 1880 Β’ / 14-06-2012). 

20. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013. 

21. Ν. 2238/1994. Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Ενηµερωµένος µέχρι και τον 
N.4110/2013. 

 

ΙΙ. Τις αποφάσεις: 

1. Την µε αρ. πρωτ. 2116 / 21-05-2010 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας & 
Κοιν/κης Αλληλεγγύης Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου 
∆υναµικού» 2007- 2013 για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 
13 «Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της 
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού στις 8 
Περιφέρειες Σύγκλισης». 

2. Την µε αριθ. πρωτ. 2294 / 25-06-2010 Επιβεβαίωση ∆ιαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Α και Β 
για το ΠΑΓΝΗ Κρήτης για υλοποίηση Έργων / Ενεργειών ΕΣΠΑ περιόδου 2007-2013 

3. Την µε αρ. πρωτ. 5212 / 3-12-2010 απόφαση ένταξης της πράξης µε τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 10 ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», την µε αρ. πρωτ. 1211 / 3-5-2011 

1η Τροποποίηση αυτής καθώς και την µε αρ. πρωτ. 1907 / 22-04-2013  2η   Τροποποίηση της.  

4. Την µε αριθ. 65 / 13-02-2013 απόφαση του ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου για τον ορισµό των 
επιτροπών σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια του εξοπλισµού. 
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5. Την µε αριθ. 132/ 5/ 22-02-2013 απόφαση του ∆.Σ. του ΠΑ.Γ.Ν.Η. µε θέµα: Έγκριση 

τροποποίησης Τεχνικού ∆ελτίου της πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 

ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 10 ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» µε την προσθήκη ενός 2ου υποέργου µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 10 ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑ.Γ.Ν.Η.» συνολικού προϋπολογισµού 68.926,00 € 
µε ΦΠΑ και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προµήθειας του ανωτέρου εξοπλισµού. 

6. Το µε αρ. πρωτ. 3515 / 14-03-2013 Αίτηµα του φορέα Π.Γ.Ν. Ηρακλείου για τροποποίηση του 
έργου «Λειτουργία Εξωνοσοκοµειακού Ξενώνα Βραχείας Παραµονής Ενηλίκων 10 ατόµων του 
Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου» ως προς τα εξής σηµεία: 

• Προσθήκη 2ου υποέργου µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 10 ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑ.Γ.Ν.Η.» µε προϋπολογισµό 68.926,00  €. 
 

7. Την µε αριθ. 65/13-02-2013 απόφαση του ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου για τον ορισµό της 
επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών. 

8. Την µε αριθ. 132/5/22-02-2013 απόφαση του ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου για την έγκριση 
τροποποίησης του Τεχνικού ∆ελτίου της πράξης και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών. 

9. Την µε αριθµ. 970/28/30-09-2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου για 
έγκριση πίστωσης 28.926,00€ µε ΦΠΑ σε βάρος ΚΑΕ 9342, 9343, 9344, 9346, 9347 του 
προυπολογισµού του Νοσοκοµείου και έγκριση διενέργειας του διαγωνισµού για τη προµήθεια 
εξοπλισµού για τις ανάγκες λειτουργίας του εξωνοσοκοµειακού ξενώνα βραχείας παραµονής 
ενηλίκων 10 ατόµων του ΠΑ.Γ.Ν.Η.» της 7ης ΥΠΕ µέσω ΕΣΠΑ 2007-2013. . 

10. Το από 15/10/2013 εισερχόµενο ηλεκτρονικό µήνυµα προέγκρισης δηµοπράτησης από την 
Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας. 

11. Την µε αριθ. 1211/ 24-10-2013 απόφαση του ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου για τον ορισµό της 
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. 

12. Τη µε αριθµ. Υ10β/Γ.Π.103756/26-11-2013 (ΦΕΚ διορισµού 617/τ.Υ.Ο.∆.∆./10-12-2013) 
απόφαση του Υπουργού Υγείας για το διορισµό ∆ιοικητή. 

13. Την µε αριθµ. 1364/36/30-12-2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου για 
την επανάληψη του πρόχειρου ανοικτού ∆ηµόσιου διαγωνισµού, ανάδειξης προµηθευτή για 
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ MINI BUS 9 (8+1) ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΠΑ.Γ.Ν.Η.)», µε αρ. διακ. 61ΠΕ/ 13 και µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη συµφερότερη από οικονοµικής άποψης προσφορά, προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 40.000,00€ µε ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 9352, για τις ανάγκες του ΠαΓΝΗ. 
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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Πρόχειρο διαγωνισµό µε ανοικτή διαδικασία µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την «Προµήθεια Εξοπλισµού για τις Ανάγκες 
Λειτουργίας του Εξωνοσοκοµειακού Ξενώνα Βραχείας Παραµονής Ενηλίκων του 
Ψυχιατρικού τοµέα του ΠαΓΝΗ», µε κωδ. MIS 302698, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007 - 2013», µε τη συγχρηµατοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου . 
 

Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό είκοσι οχτώ χιλιάδων 
εννιακοσίων είκοσι έξι ευρώ (€ 28.926,00) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 
9342, 9343, 9344, 9346, 9347). 
 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν προσφορές,σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο µέχρι την 29/01/2014, ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 14.00, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (στοιχεία διεύθυνσης: διασταύρωση Βουτών – 
Σταυρακίων, Τ.Θ. 1352). Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα 
λογίζονται ως εκπρόθεσµες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. 
 

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως 
ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, ή αποστέλλοντάς τον ταχυδροµικά µε 
συστηµένη επιστολή ή courrier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής 
αποστολής η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόµενο των 
φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 
 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 30/01/2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11.00 πµ, στο Γραφείο 
Προµηθειών του Νοσοκοµείου (διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων, Τ.Θ. 1352) ύστερα από 
προθεσµία 15 ηµερών από την δηµοσίευση περίληψης της παρούσας διακήρυξης στο ηλεκτρονικό 
πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου. 
 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Γ.Ν.Η. www.pagni.gr. (ΒΗΜΑ 1Ο: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΒΗΜΑ 2Ο: ΕΜΦΑΝΙΣΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) 
 

Οι ανακοινώσεις θα αναρτούνται στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου και οι ενδιαφερόµενοι θα 
ενηµερώνονται µε δική τους ευθύνη. 
 

Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού : 
 

• Απεστάλη για ανάρτηση στο ηλεκτρονικό πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» στις 14/01/2014 µε Α∆Α: 
ΒΙΨΠ469061-ΙΕΑ 
 
Αναπόσπαστα µέρη της παρούσας είναι : 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B : ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ : ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ : ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Ανοικτός ∆ιαγωνισµός 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαµηλότερη τιµή 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ηµεροµηνία : 30/01/2014 
Ηµέρα : Πέµπτη 
Ώρα : 11.00 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γραφείο Προµηθειών ΠΑΓΝΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (επί ποινής 
αποκλεισµού): 

Η προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της διενέργειας του 
διαγωνισµού 29/01/2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
14.00 στο Τµήµα Προµηθειών του ΠΑ.Γ.Ν.Η. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ (η οποία 
βαρύνει τον προϋπολογισµό του ΠΑΓΝΗ – 
ΚΑΕ 9349) 

28.926,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) 

ΚΩ∆. ΠΡΑΞΗΣ : (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 302698 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  Σ.Α.Ε. :  Ε0918 ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΠΡΑΞΗΣ Π∆Ε: ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Σ.Α. : 2010ΣΕ09180048 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: 1083612 

ΕΙ∆ΟΣ -ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛ. 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 28.926,00 €  

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Η χρηµατοδότηση θα γίνει από το Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρωπίνου ∆υναµικού» 2007-2013 στον άξονα 
προτεραιότητας 13 «Εδραίωση της µεταρρύθµισης 
στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της 
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της 
∆ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού στις 8 Περιφέρειες 
Σύγκλισης». 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα 
υπογραφής της σύµβασης 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισµού θα 
γίνει µε ευθύνη του/ των προµηθευτή/ τών, στο χώρο 
του εξωνοσοκοµειακού ξενώνα, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις των αρµοδίων 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµέρα 
παράδοσης του οχήµατος 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

Η προµήθεια λόγω χρηµατοδότησης από το 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε), υπόκειται 
στις ακόλουθες κρατήσεις: 

• 0,10% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
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ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ( Ν. 2238/94. 
Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήµατος. Ενηµερωµένος µέχρι και τον 
Ν. 4110/2013) 

Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος 
εισοδήµατος: 

• 4% για είδη 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ (στη 
διεύθυνση www.pagni.gr) 

14/01/2014 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β :  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 1ο 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν : 

α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά 

γ) συνεταιρισµοί 

δ) κοινοπραξίες προµηθευτών 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή 
προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής 
είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. 

Οι προµηθευτές µπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο ή για κατηγορία του προς 
προµήθεια εξοπλισµού. 

Οι προσφορές µπορούν να αφορούν κάθε κατηγορία εξοπλισµού ξεχωριστά ( όπως αυτές 
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ) και σε κάθε περίπτωση πρέπει να αφορούν το σύνολο 
των περιγραφοµένων ειδών ανά κατηγορία και όχι µέρος τους.  

Άρθρο 2ο 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να καταθέσουν µαζί µε την προσφορά τους, τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά συµµετοχής: 

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, του προσφέροντα µε αναγραφόµενη ηµεροµηνία την ηµέρα υποβολής της 
προσφοράς του (Προσοχή: Η ηµ/νία της υπογραφής του υπευθύνως δηλούντος 
προσώπου καθώς και η ηµ/νία υποβολής της προσφοράς πρέπει να είναι ταυτόσηµες), 
στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: 

α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. 

 
β) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, 
 

1 ∆εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για: 
• τη συµµετοχή τους σε εγκληµατική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 

2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου. 
• δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Πράξης του 
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Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 

• απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για 
την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

• ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

2 ∆εν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
3 Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους. 

4 Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο (και το ειδικό επάγγελµα τους) 
5 ∆εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή  ειδική 

εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  
(µόνο  για  αλλοδαπά  νοµικά  πρόσωπα)  και  ότι  δεν  τελούν  υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα) 

γ) Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118 / 2007 και σύµφωνα µε τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆. 118 / 2007. 

δ) Να δηλώνονται ότι δεν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησης. 

ε) Να δηλώνονται εάν έχει υποβληθεί στον προµηθευτή ή ποινή του αποκλεισµού από 
διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εάν η ποινή του 
αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο αυτό λαµβάνεται υπόψη για την 
απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα. 

στ) Να δηλώνεται ότι έλαβε σαφή γνώση του εύρους του αντικειµένου της παρούσας 
διακήρυξης, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά και δηλώνει ότι η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα, 
οικονοµικά και παραγωγικά – εµπορικά να αντεπεξέλθει στην υλοποίηση της προµήθειας. 

ζ) Να δηλώνεται ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσης διακήρυξης και τους 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα και σύµφωνα µε αυτούς συνέταξε την προσφορά του. 

η) Να δηλώνεται ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρει στην προσφορά του είναι αληθή και 
ακριβή. 

 
2. Έγγραφο εκπροσώπησης εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συµµετέχει στο 
διαγωνισµό µε εκπρόσωπό του. 
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Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµίζονται για κάθε µέλος. 

Άρθρο 3ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1 .Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν 
εγγράφως τις προσφορές µέχρι 29/01/2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στο 
Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκοµείου (Κτίριο ∆ιοίκησης). 
2 .Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν 
περιέλθει νόµιµα στην αρµόδια Υπηρεσία, µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα 
της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού επί ποινή απόρριψης. 
3 .Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή ταχυδροµικά αποστελλόµενες 
προσφορές δεν πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων 
παραγράφων του  παρόντος άρθρου δεν λαµβάνονται υπόψη. 
3.1 . Η προσφορά υποβάλλεται απαραιτήτως στην ελληνική γλώσσα, µέσα σε 
σφραγισµένο φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη, µε αντίγραφο. 
Όλα τα έγγραφα της προσφοράς πρέπει να είναι οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα 
είτε επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική, επικυρωµένη από το Υπουργείο Εξωτερικών 
ή άλλο αρµόδιο κατά το νόµο πρόσωπο. 

3.2  Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Εάν 
υπάρχει διόρθωση στην προσφορά αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 
µονογραµµένη από τον προσφέροντα. 

3.3 Τα στοιχεία των προσφορών, τόσο της κύριας προσφοράς, όσο και του αντιγράφου 
της θα είναι τοποθετηµένα στον ίδιο φάκελο, µε τον τρόπο που περιγράφεται 
παρακάτω. Θα φέρουν υπογραφές, σφραγίδα κλπ. του προµηθευτή, θα συνοδεύονται 
µε τα prospectus και λοιπά στοιχεία που ορίζει διακήρυξη και θα είναι οπωσδήποτε 
τοποθετηµένα-συνδεδεµένα σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές µε τις ενδείξεις «κύρια 
προσφορά» και «αντίγραφο προσφοράς». 
3.4 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 
της διακήρυξη εκτός και αν αναφέρει ρητά στην προσφορά του, τους όρους που 
είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να 
αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση ή απόκρυψη όρου της 
διακήρυξης ή της προσφοράς. 

3.5 .Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 

• Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια 
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• Ο αριθµός της διακήρυξης 

• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

• Στοιχεία του αποστολέα 

3.6 Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την 
προσφορά στοιχεία, ως εξής: 

• Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, τα τεχνικά στοιχεία και τα αντίγραφα, 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την 
ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

• Τα οικονοµικά στοιχεία και τα αντίγραφα, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο 
φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Παράκληση: Τα τεχνικά και οικονοµικά, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), και τα λοιπά 
στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπα διακαιολογητικά), υποβάλλονται µέσα σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή (CD ή DVD). 

 
Για να κατεβάσετε το πρόγραµµα Hermes 8.1.6, µε την βοήθεια του οποίου 
µπορείτε να υποβάλλετε τις προσφορές σας σε ηλεκτρονική µορφή, πρέπει να 
ανοίξετε το Internet Explorer και να πληκτρολογήσετε το site www.or-co.gr. Επιλέξτε το 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ και µετά επιλέγετε την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, όπου 
µπορείτε να κατεβάσετε το συγκεκριµένο αρχείο. 

Αυτή η επιλογή δηµιουργεί 3 δισκέτες: 1. Στοιχεία Προµηθευτή, 2.Τεχνική Προσφορά, 
3.Οικονοµική Προσφορά. 

*Το CD ή DVD της οικονοµικής και τεχνικής προσφοράς να είναι σε δύο αντίτυπα 
σε περίπτωση µη λειτουργίας του ενός να µπορεί να αντικατασταθεί άµεσα από το 
άλλο. 

 
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου 

3.7  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, 
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις 
λοιπές ενδείξεις, του κυρίως φακέλου. 

3.8  Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εµπιστευτικού χαρακτήρα οι προσφέροντες οφείλουν να έχουν σηµειώσει επ’ αυτών 
την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα 
δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η 
έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο την προστασία του 
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του 
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ενδιαφεροµένου. 

4. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης (όπως αυτός ορίζεται στο Άρθρο 13 του 
παρόντος) αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 

Επισηµαίνεται ότι: 

4.1 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4.2 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

4.3 ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του 
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. ∆ιευκρινήσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από το συλλογικό όργανο, 
είτε ενώπιων του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας µετά από σχετική 
γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που 
δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

Για την ευχερέστερη αναζήτηση των δικαιολογητικών και γενικά όλων των στοιχείων της 
προσφοράς, η προσφορά θα συνοδεύεται από το ευρετήριο στο οποίο θα αναγράφεται το 
περιεχόµενο του κάθε εγγράφου, µε την αντίστοιχη αρίθµηση. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

(ως τα υποδείγµατα που επισυνάπτονται στα αντίστοιχα παραρτήµατα) 

Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος, κατά την υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσει 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του 
συνολικού συµβατικού τιµήµατος του τµήµατος που θα αναλάβει, µη συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. 

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης της Σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική ( ποσοτική και 
ποιοτική ) παραλαβή της προµήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, 
σύµφωνα µε τη Σύµβαση, τµηµατικά, η εγγύηση αποδεσµεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που 
αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. 

 Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς 
υπογραφή σύµβασης θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο ( 2 ) µήνες του συµβατικού 
χρόνου, δηλαδή να αναγράφει ότι θα λήγει δύο (2) µήνες µετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του υπό προµήθεια είδους. 

Σε περίπτωση που ο προµηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός αρνηθεί να 
υπογράψει εµπρόθεσµα τη σύµβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν τεύχος, ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη 
υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος, 
οπότε η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ηµοσίου. Στην περίπτωση 
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αυτή ο συγκεκριµένος διαγωνιζόµενος βαρύνεται και µε τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισµού 
και γίνεται καταλογισµός σε βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει, της οικονοµικής διαφοράς 
που τυχόν προκύπτει εάν τελικά η αναθέτουσα αρχή προκρίνει αυτή τη λύση. 

Οι εγγυητικές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόµιµα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ε.Ε. ) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ( Ε.Ο.Χ. ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν σύµφωνα µε την 
νοµοθεσία αυτό το δικαίωµα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Οι εγγυητικές πρέπει να συνταχθούν σύµφωνα µε το υποδείγµα της παρούσας. 

Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυητικές  περιλαµβάνουν και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

Κατά τα λοιπά, σχετικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Π.∆. 
118/07. 

 

Άρθρο 5ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ηµερολογιακές µέρες προσµετρούµενες 
από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς 
µπορεί να παραταθεί εγγράφως για ίσο χρονικό διάστηµα εφόσον ζητηθεί από την 
αρµόδια υπηρεσία. 
Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού 
εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να 
επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί ( πριν την 
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου ) παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Άρθρο 6ο 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γρ. Προµηθειών του ΠΑ.Γ.Ν.Η. από την 
επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που ορίζεται µε απόφαση του 
∆ιοικητή του Νοσοκοµείου. 

Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών: 
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α) Τα µέλη της επιτροπής 

β) Οι εκπρόσωποι των εταιρειών, που θα συµµετέχουν στον διαγωνισµό (εφόσον 
συµµετέχουν µε εκπρόσωπο τους υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους παραστατικό 
εκπροσώπησης). 

Η διαδικασία που ακολουθείται για την αποσφράγιση των προσφορών έχει ως εξής : 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ενώπιον της επιτροπής αποσφράγισης και 
αξιολόγησης των προσφορών και των εκπροσώπων των εταιρειών. Όσοι παρευρίσκονται 
στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων 
στο διαγωνισµό καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που 
κατατέθηκαν. Μετά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών οι ενδιαφερόµενοι µπορούν, 
µετά από συνεννόηση µε τον αρµόδιο υπάλληλο, να λάβουν γνώση των τιµών και των 
προσφορών των συµµετεχόντων. Σε καµία περίπτωση δεν δύνατε να λάβουν αντίγραφα 
ή φωτογραφίες των προσφορών των άλλων εταιρειών. 

2.  Η επιτροπή αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από 
την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη 
αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, 
ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
3. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 
µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της 
οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται, σφραγίζεται από την 
επιτροπή και τοποθετούνται σε νέο φάκελο, ο οποίος µονογράφεται επίσης και 
παραδίδεται στην υπηρεσία για να αποσφραγιστεί µετά την αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών από την επιτροπή. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω 
όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των 
δικαιολογητικών που υπέβαλαν στο διαγωνισµό, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και 
σφραγίζει. 
4.  Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, µόνο των τεχνικά αποδεκτών, θα 
αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν οι οικονοµικές προσφορές, µετά την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και των λοιπών στοιχείων αυτών. Το 
πρακτικό των δικαιολογητικών, της τεχνικής και οικονοµικής αξιολόγησης θα υποβληθεί 
στο ∆.Σ για έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 
5.  Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά 
την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται 
αλλά επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού. 
6. Θα υπογράφονται συµβάσεις µε τις εταιρείες µε τη χαµηλότερη τιµή. Οι 
συµµετέχουσες εταιρείες θα ενηµερώνονται µε ευθύνη τους. 
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Άρθρο 7ο  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

Η προσφερόµενη τιµή θα δοθεί σε Ευρώ για κάθε είδος χωριστά. Στην τιµή περιλαµβάνονται 
οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον ΦΠΑ. 

Η προσφερόµενη τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα µέτρησης όπως 
ζητείται στη διακήρυξη (ανά τεµάχιο, σετ κ.λ.π. ) επί ποινή απόρριψης. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα 
συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εάν στον διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται 
λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό 
θα ζητηθούν από τον προσφερθέντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις 
σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που 
έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την 
προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινόµενων προµηθειών τις οποίες 
επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 
για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να 
παρέχουν αυτά. 

Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του 
προµηθευτή πέραν του αντιτίµου των ειδών που θα προµηθεύσει βάσει των τιµών της 
προσφοράς του. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή αυτή 
υπερβαίνει την αναφερόµενη στη διακήρυξη δαπάνη ανά είδος της διακήρυξης, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου, για την 
αξιολόγηση των προσφορών, οργάνου. 

 

Άρθρο 8ο 
ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

1) Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να έχουν τη σήµανση CE /πιστοποίηση ISO και να 
συνοδεύονται από τη ∆ήλωση Συµµόρφωσης του κατασκευαστή τους η οποία και θα δηλώνει 
ότι το προιόν πληρεί όλες τις αναγκαίες απαιτήσεις που ορίζονται στις ισχύουσες οδηγίες.  

2) Οι προµηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στις προσφορές τους τη χώρα καταγωγής 
του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. 

3) Ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώσει 
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στην προσφορά του την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το 
προσφερόµενο προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασης της. Προσφορά στην οποία δεν 
θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
4) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 
επιχειρηµατική µονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα, στην 
οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της. Επίσης, 
στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν κ α ι  Υπεύθυνη ∆ήλωσή τους προς τον 
φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία 
ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά την µονάδα κατασκευής του τελικού 
προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχτεί έναντι τους 
την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον ανάδοχο 
υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω 
δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
5) Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηµατικής µονάδας που 
δηλώθηκε µε την προσφορά κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού η 
προσφορά απορρίπτεται. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται στον προσφέροντα µε 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής 
και Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για 
παροχή εξηγήσεων, και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί τον 
διαγωνισµό, ποινή προσωρινού αποκλεισµού τριών (3) µηνών έως και τριών (3) ετών ή 
οριστικού αποκλεισµού από το σύνολο των προµηθειών του φορέα που εµπίπτουν στο 
πεδίο εφαρµογής του Ν.2286/95. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν 
στην επιχειρηµατική µονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει 
επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς των φορέων που εµπίπτουν στο 
πεδίο εφαρµογής του Ν.2286/95 η οποία ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

 
6) Πριν και µετά την σύναψη της σύµβασης, κατ’ αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή της 
επιχειρηµατικής µονάδας που δηλώθηκε µε την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η 
κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση πριν την σύναψη της σύµβασης µπορεί να εγκριθεί η 
ανωτέρω αλλαγή µόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος 
εργοστασίου για οποιαδήποτε λόγο ενώ µετά την σύναψη της σύµβασης µπορεί να 
εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του προµηθευτή. Σε κάθε 
περίπτωση απαιτείται απόφαση του αρµοδίου αποφασίζοντος οργάνου µετά από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Για την τελική επιλογή του προµηθευτή λαµβάνεται υπόψη: 
1. Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης. 
2. Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 
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3. Συγκριτικά στοιχεία τιµών. 
4. Αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των ειδών ανα κατηγορία. 
 

Για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα λαµβάνεται υπόψη και η 
προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά κάθε προµηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο (∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Πα.Γ.Ν.Η.), µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του, µπορεί να προτείνει : 
 

Α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη ή µεγαλύτερη κατά ποσοστό 30% εκατό ή 
µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 50%, όπως καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Για 
κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζοµένου από την διακήρυξη 
ποσοστού(50%) απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή. 

Β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή 
µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

Γ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα 
της Υπηρεσίας. 

∆. Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις: i) Όταν ο 
φορέας δεν χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω 
διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί 
το υλικό. 

ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν τη µαταίωση. 

Ε. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισµών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή στους οποίους 
υποβάλλεται µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά και 
εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της 
αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται και 
επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά. 

Στον επαναληπτικό διαγωνισµό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω 
περιστάσεις, ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε διαπραγµάτευση της τιµής. 

 

Άρθρο 11ο 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Κατά της διακήρυξης του ∆ιαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της 
νοµιµότητας της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση 
για λόγους νοµιµότητας και ουσίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 
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του Π.∆. 118 / 2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προµήθειας, αποστέλλεται σχετική 
σύµβαση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

Α.    Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης 

Β.    Τα συµβαλλόµενα µέρη 

Γ.     Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα 

∆.     Την τιµή 

Ε.     Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών 

ΣΤ.   Τις Τεχνικές προδιαγραφές 

Ζ.     Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις 

Η.     Τις προβλεπόµενες ρήτρες 

Θ.     Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 

Ι.       Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής 

Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων 
σφαλµάτων ή παραδροµών. 

Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου οργάνου. 

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού εξοπλισµού, εάν η 
ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως 
ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από 
τη σύµβαση. 
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Άρθρο 13ο 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ο ζητούµενος εξοπλισµός πρέπει να παραδίδεται από τον προµηθευτή στο Νοσοκοµείο το 
αργότερο µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης . Η 
παράδοση του εξοπλισµού, ο οποίος θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλος για τη 
χρήση που προορίζεται, θα γίνεται στο Τµήµα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το 
Νοσοκοµείο, µε έξοδα και ευθύνη του προµηθευτή. Ο προµηθευτής οφείλει να παραδίδει 
εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης ή άλλο κατάλληλο έντυπο µε οδηγίες χρήσης και 
συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο ή βοήθηµα, το 
οποίο βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας πρέπει να συνοδεύει τον εξοπλισµό. 

Προϋπόθεση για την παραλαβή του εξοπλισµού είναι η επίδειξη της λειτουργίας, η διενέργεια 
των απαραίτητων ποιοτικών ελέγχων, η διαπίστωση της καλής του κατάστασης και της 
συµφωνίας των τεχνικών του χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας και τους όρους της σύµβασης, η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του και η 
διεξαγωγή τυχόν απαιτούµενων µετρήσεων που αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις 
ιδιότητές του, για όσες ηµέρες παραστεί αναγκαίο. Για το σκοπό αυτό, ο προµηθευτής έχει 
υποχρέωση να θέσει στη διάθεση της Υπηρεσίας έναν (1) τουλάχιστον εξειδικευµένο υπάλληλό 
του, εφόσον του ζητηθεί. 

Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης - 
παράδοσης µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι του ενός τετάρτου (1/4) αυτού, µε 
αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 26 παρ. 2 
του Π.∆. 118/2007. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των δικαιωµάτων του 
Νοσοκοµείου για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων (άρθρο 32 του Π.∆. 
118/2007). Εάν κατά τον υπολογισµό του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, 
τούτο θεωρείται ως ολόκληρη ηµέρα. Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης, και εφόσον 
δεν έχει παραδοθεί ο εξοπλισµός, κινείται η διαδικασία κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου. 

Ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης µπορεί να µετατίθεται µε αιτιολογηµένη 
απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, 
εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτηµα από τον προµηθευτή. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση 
που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη  παράδοση των συµβατικών ειδών. Στην 
περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Προσφορά στην οποία αναγράφεται χρόνος παράδοσης που υπερβαίνει αυτόν που 
καθορίζεται πιο πάνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από το 
αρµόδιο όργανο, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις. 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιµολόγια 
πώλησης τον αριθµό της σύµβασης, τους κωδικούς αριθµούς του εξοπλισµού του 
Νοσοκοµείου, όπως αυτοί φαίνονται στη διακήρυξη ή/ και τη σύµβαση, καθώς και τον 
αύξοντα αριθµό της κατακυρωθείσας προσφοράς του. 
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Άρθρο 14ο 
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση µε δική του δαπάνη να ετοιµάσει και να επικολλήσει µόνιµα και 
σε εµφανές σηµείο επιγραφή που θα του υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και θα 
εξασφαλίζει την δηµοσιότητα του έργου, σύµφωνα µε τον Εφαρµοστικό Κανονισµό (ΕΚ) 
1828/2006 της Επιτροπής για την θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού 
(ΕΚ) 1083/2006 του Συµβουλίου. 

Καθόσον το έργο είναι συγχρηµατοδοτούµενο από την Ε.Ε., η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται 
να δέχεται ελέγχους από τα αρµόδια ορισµένα όργανα της Ε.Ε. και της Ελλάδας, όπως αυτά 
προκύπτουν από την ισχύουσα νοµοθεσία περί εκτέλεσης και διαχείρισης έργων 
συγχρηµατοδοτούµενων µέσω του Ε.Κ.Τ. Στους ελέγχους αυτούς ενδέχεται µέρος της 
διαδροµής ελέγχου να αποτελέσει και ο Ανάδοχος της εν λόγω προµήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Είδη που απορρίπτονται για οποιοδήποτε νόµιµο λόγο, ο προµηθευτής υποχρεούται να τα 
παραλάβει µέσα σε 20 ηµέρες από το χώρο του Νοσοκοµείου µε δαπάνες του χωρίς να µπορεί 
να αξιώσει καµιά αποζηµίωση από το Νοσοκοµείο για την αιτία αυτή. 

Η επιστροφή των απορριφθέντων ειδών γίνεται µετά την αντικατάστασή τους µε άλλα ίσης 
ποσότητας και που πληρούν τους όρους της σύµβασης. Κατά τα άλλα ισχύει το άρθρο 33 του 
Π.∆. 118 / 07. 

Άρθρο 16o 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Σε όσες περιπτώσεις ο προµηθευτής επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο αδυναµίας 
συµµόρφωσης προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, είναι υποχρεωµένος µέσα σε είκοσι (20) 
ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει 
εγγράφως στο Νοσοκοµείο και να προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

ΑΡΘΡΟ 17ο 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

1. Με απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου, o Προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα 
που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τo συµβατικό 
εξοπλισµό, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτόν µέσα στο συµβατικό χρόνο ή το χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε µετά από αίτησή του. 
2. Ο Προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από 
την σύµβαση, εφόσον: 
• Ο εξοπλισµός δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του 
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Νοσοκοµείου. 
• Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3. Με την απόφαση κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του 
παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού µέχρι την προηγούµενη της 
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας 
ουδεµία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος εξοπλισµού γίνεται δεκτή. 
4. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη 
σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 
του  Π.∆. 118/2007. 
5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εξοπλισµός φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά 
τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση αυτού, και 
πάντως µέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχοµένως χορηγήθηκε, 
επιβάλλονται εις βάρος του προµηθευτή, εκτός των τυχόν προβλεπόµενων κατά 
περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιµα του άρθρου 32 του Π.∆. 118/2007, κατά τη διαδικασία 
που ορίζει το άρθρο αυτό. 
6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου, o 
χορηγητής ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκοµείου 
από την µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 18ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο 
προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών 
ενταλµάτων.Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / 
δικαιολογητικά.  
Ο προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις επί του τιµήµατος των ειδών, που είναι οι 
εξής: 
Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,10% (επί του αρχικού συµβατικού τιµήµατος προ ΦΠΑ) 
Φόρος εισοδήµατος 4% επί της καθαρής αξίας µετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων. 
Τον προµηθευτή βαρύνουν οι προβλεπόµενοι φόροι και δασµοί, το κόστος εκτελωνισµού 
καθώς και όλες οι λοιπές νόµιµες κρατήσεις. 
Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει το Νοσοκοµείο. 
Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προµηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 19ο 

ΓΕΝΙΚΑ 

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης (ή και µετά τη λήξη 
της, εφόσον απορρέει απ' αυτήν) µεταξύ του Νοσοκοµείου και του προµηθευτή και αφορά 
(ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύµβασης, την ερµηνεία αυτής, τον προσδιορισµό 
ή / και την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων των µερών ή την καθ' οιονδήποτε 
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τρόπο λύση της, επιλύεται κατ' αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου, προς το οποίο ο προµηθευτής πρέπει να 
απευθύνει σχετική αίτηση. Το ∆.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου µε 
αιτιολογηµένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόµενο, µε 
αποδεικτικό παραλαβής ή σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το ∆.Σ. του 
Νοσοκοµείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµέρα 
υποβολής της ή αν ο προµηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του ∆.Σ., τότε οποιοδήποτε 
από τα µέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρµοδίων 
∆ικαστηρίων. 

Για τυχόν θέµατα που δεν προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του 
Ν. 2286/95 και του Π.∆. 118 / 07 µε τις εκάστοτε τροποποιήσεις και υπεύθυνα για την επίλυση 
κάθε νοµικής διαφοράς είναι τα ∆ικαστήρια του Ηρακλείου. 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΠΑΓΝΗ - Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟY» 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας………………………………………  

Κατάστηµα…………………………………………………….     

(∆/νση οδός -αριθµός ΤΚ fax)        Ηµεροµηνία έκδοση……………… 

                                                                ΕΥΡΩ…….…………. 

Προς 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΟΥΤΩΝ – ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ, Τ.Θ.1352 , ΤΗΛ 2810-392 476  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ………     ΕΥΡΩ……………….  

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των                    
ΕΥΡΩ……………………..(και ολογράφως)…………..…….………….στο οποίο και µόνο περιορίζεται η 
υποχρέωσή µας ,υπέρ της 
εταιρείας…………………………………….∆\νση……….………………..…προς..........................……για 

την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό…………. σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας 
για την προµήθεια ………………………………………………………… (αρ.διακ/ξης ……./…...) προς 
κάλυψη αναγκών του ………………….……………….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της 
συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………………….ΕΥΡΩ αυτής . 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 

µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήµου.  Η παρούσα εγγύηση µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την 
επιστροφή της σ’ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ.  

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την……………………………… 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο (2) µήνες του συµβατικού χρόνου δηλαδή 

να αναγράφει ότι λήγει δύο (2) µήνες µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υπό 
προµήθεια είδους (όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη). 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΙ∆Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑ∆Α 
(σε ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 23% 

(σε ευρώ) 

Α. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Στεγνωτήριο ρούχων 9343 3 350,00 1.050,00 
Πλυντήριο ρούχων 9343 3 300,00 900,00 
Ψυγείο Συντήρησης – Κατάψυξης Οικιακού Τύπου 9346 1 500,00 500,00 
Ψυγείο Συντήρησης (µικρό) - Κατάψυξης Οικιακού Τύπου 9346 1 250,00 250,00 
Ηλεκτρική σκούπα 9343 2 150,00 300,00 
Σύστηµα σιδερώµατος 9343 2 150,00 300,00 
Καφετιέρα γαλλικού καφέ 9343 4 30,00 120,00 
Βραστήρας νερού 9343 2 40,00 80,00 
Πλυντήριο πιάτων 9343 1 300,00 300,00 
Αποκωδικοποιητές TV για ψηφιακό σήµα 9343 6 40,00 240,00 
Ανεµιστήρας δαπέδου 9343 4 40,00 160,00 
Καλοριφέρ λαδιού µε 11 φέτες 9343 5 60,00 300,00 
Αφρυγραντήρας φορητός 9343 2 200,00 400,00 
Θερµάστρα εξωτερικού χώρου 9343 1 90,00 90,00 
Β. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
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ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑ∆Α 
(σε ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 23% 

(σε ευρώ) 

Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή µε κάρτα µνήµης 4GB 9342 2 100,00 200,00 
Φορητό Radio Cd 9344 2 50,00 100,00 
DVD Player µε εγγραφή 9344 2 150,00 300,00 
Φορητός υπολογιστής 9342 2 550,00 1.100,00 
Κάµερα Η/Υ 9342 4 20,00 80,00 
Ψηφιακή κορνίζα 9342 1 100,00 100,00 
USB STICK 9342 4 10,00 40,00 
Σκληρός εξωτερικός δίσκος 1 TBYTE 9342 3 150,00 450,00 
Laptop 13,3’’ ίντσες 9342 1 350,00 350,00 
Συσκευή τηλεοµοιοτυπίας (fax) 9342 1 500,00 500,00 
Σαρωτής εγγράφων 9342 1 300,00 300,00 
Φωτοτυπικό µηχάνηµα 9342 1 2.500,00 2.500,00 
Projector 9342 1 400,00 400,00 
Φορητή οθόνη προβολής για Projector µε τρίποδο 9342 1 120,00 120,00 
Γ. ΕΙ∆Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ 
Mαγνητικό ποδήλατο γυµναστικής 9347 1 180,00 180,00 
Stepper υδραυλικής αντίστασης µε κράτηµα για χρήστη 9347 1 280,00 280,00 
∆άπεδο προστασίας ΠΑΖΛ 9347 2 30,00 60,00 
Στρώµα γυµναστικής 9347 4 30,00 120,00 
Σχοινάκι δέρµα ξύλινη λαβή και ρουλεµαν 9347 2 10,00 20,00 
Ελατήριο καρπού 9347 3 ζεύγη 10,00 30,00 
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ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑ∆Α 
(σε ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 23% 

(σε ευρώ) 

Βάρη χεριών και ποδιών προσθαφαιρούµενα  9347 2 (0,5, 1, 1,5, 2 kg) (8, 10, 15, 20) 106,00 
Ποδοσφαιράκι 9347 1 150,00 150,00 
Πινγκ-πονγκ 9347 1 550,00 550,00 
∆. ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
Φακός µε φως ασφαλείας 9347 4 20,00 80,00 
Εργαλεία χειρός (κατσαβίδια, κλειδιά, πένσες, τρυπάνια κ.ά.) 9347 Κατ’ αποκοπή  285,00 285,00 
Ε. ΕΠΙΠΛΑ 
Ντουλάπα ρουχισµού 9347 3 100,00 300 
Καθίσµατα γραφείου 9347 4 20,00 80 
Ραφάκια 9347 15 6,00 90 
Σαλόνι (πολυθρόνα, διθέσιος & τριθέσιος καναπές) 9347 1 1.000,00 1.000 
Πίνακες ανακοινώσεων 60Χ90 εκ. 9347 2 25,00 50,00 
Πίνακες ανακοινώσεων 40Χ60 εκ. 9347 2 20,00 40,00 
Μεταλλική συρταριέρα αρχειοθέτησης (2 συρτάρια) 9347 2 90,00 180,00 
Μεταλλική συρταριέρα αρχειοθέτησης (4 συρτάρια) 9347 1 200,00 200,00 
ΣΤ. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η 
Ψηφιακός καρεκλοζυγός 9343 1 2.500,00 2.500,00 
Πιεσόµετρο (µπράτσου και καρπού) 9343 2 130,00 + 70,00 200,00 
Ψηφιακό θερµόµετρο 9343 5 15,00 75,00 
Συµπυκνωτής Οξυγόνου για οξυγονοθεραπεία στο Σπίτι 9343 2 1.000,00 2.000,00 
Ζ. ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
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ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑ∆Α 
(σε ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 23% 

(σε ευρώ) 

Όρθιο πιάνο 9347 1 3.200,00 3.200,00 
Η. ∆ΙΑΦΟΡΑ   
Κλειστό κύκλωµα παρακολούθησης 9344 1 1.850,00 1.850,00 
Θυροτηλεόραση 9344 1 250,00 250,00 
Ντεπόζιτο νερού πλαστικό 9347 1 400,00 400,00 
Θ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Τροχήλατο αρχειοθέτησης 9347 1 3.000,00 3.000,00 
Ηλεκτρική συρραπτική µηχανή 9347 2 30,00 60,00 
Συρραπτική µηχανή Γίγας µακρύς βραχίονας 9347 1 20,00 20,00 
Καταστροφέας εγγράφων 5 φύλλων-7 χιλ 9347 2 20,00 40,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  
28.926,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ :ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Α. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Στεγνωτήριο ρούχων 

1. Να έχει διαστάσεις περίπου (Ύψος x Πλάτος x Βάθος ) : 80 x 60 x 60 cm 
2. Η χωρητικότητα να είναι 7 έως 9 κιλά 
3. Ο κάδος να είναι ανοξείδωτος 
4. Να είναι ενεργειακής κλάσης Α ή Α+ 
5. Να διαθέτει ένδειξη όταν το φίλτρο και η δεξαµενή νερού είναι γεµάτα 
6. Προγράµµατα για βαµβακερά, για απαλή φροντίδα, για ευαίσθητα υφάσµατα 
7. Η τιµή αγοράς να περιλαµβάνει την µεταφορά και την εγκατάσταση 
8. Τα χειριστήρια µπορεί να είναι εντελώς απλά και µηχανικά ή ηλεκτρονικά µε ενδεικτική οθόνη και 

οθόνη αφής. 
9. Να συνοδεύεται από εγγύηση ενός έτους τουλάχιστον 
10. Να φέρει πιστοποίηση CE  
11. Να έχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για (10) χρόνια τουλάχιστον. 
12. Να παραδοθούν τα operation manuals στα Ελληνικά και να γίνει εκπαίδευση των χρηστών. 

 

Πλυντήριο ρούχων 

1. Να διαθέτει διάφορα προγράµµατα πλυσίµατος, όπως: 
1.1. Πρόγραµµα Πρόπλυσης 
1.2. Πρόγραµµα γρήγορης πλύσης 
1.3. Πρόγραµµα πλύσιµο στο χέρι, ειδικό για ευαίσθητα ρούχα 
1.4. Πρόγραµµα µάλλινων 

2. Να είναι ενεργειακής κλάσης Α ή Α+ 
3. Να έχει πλάτος 60 εκ και άνοιγµα πόρτας εµπρός. 
4. Τα χειριστήρια µπορεί να είναι εντελώς απλά και µηχανικά ή ηλεκτρονικά µε ενδεικτική οθόνη και 

οθόνη αφής. 
5. Να διαθέτει ασφάλεια πόρτας 
6. Η χωρητικότητα να είναι 7 έως 8 κιλά 
7. Να συνοδεύεται από εγγύηση ενός έτους τουλάχιστον 
8. Η τιµή αγοράς να περιλαµβάνει την µεταφορά και την εγκατάσταση. 
9. Να φέρει πιστοποίηση CE  
10. Να έχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για (10) χρόνια τουλάχιστον. 
11. Να παραδοθούν τα operation manuals στα Ελληνικά και να γίνει εκπαίδευση των χρηστών. 

 

Ψυγείο Συντήρησης – Κατάψυξης Οικιακού Τύπου 

1. Κατακόρυφη τοποθέτηση ύψους ≈ 1,60 m x 0,60 m  πλάτους και περίπου  0,60 m βάθους  
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2. ∆υνατότητα αλλαγής ανοίγµατος φοράς πόρτας 
3. Μέση θερµοκρασία κατάψυξης -18ο C  
4. Θερµοκρασία συντήρησης + 2ο έως 8ο C 
5. Το ψυγείο να µπορεί να λειτουργήσει σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος έως + 35 ο C 
6. Τα υλικά συσκευασίας να είναι 100% ανακυκλώσιµα και να φέρουν το σήµα της ανακύκλωσης. 
7. Η συσκευή να είναι κατασκευασµένη µε ανακυκλώσιµα υλικά και να φέρει την ειδική σήµανση 

“WEEE”, που προβλέπει η Κοινοτική Οδηγία 2002/96/ΕΕ για απορριπτόµενα ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά εξαρτήµατα. 

8. Η συσκευή να έχει πάρει την πιστοποίηση “Ecolabel” και να ανήκει στην ενεργειακή κατηγορία Α+ 
τουλάχιστον. 

9. Το ψυκτικό κύκλωµα θα περιέχει οικολογικό ΦΡΕΟΝ 
10. Να έχει CE mark και πιστοποίηση κατά ISO 
11. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τρία (3) χρόνια τουλάχιστον. 
 

Ψυγείο Συντήρησης (µικρό) – Κατάψυξης Οικιακού Τύπου 

1. Κατακόρυφη τοποθέτηση ύψους ≈ 0,90 m x 0,60 m πλάτους περίπου x 0,60 m βάθους  
2. ∆υνατότητα αλλαγής ανοίγµατος φοράς πόρτας 
3. Μέση θερµοκρασία κατάψυξης -18ο C  
4. Θερµοκρασία συντήρησης + 2ο έως 8ο C 
5. Το ψυγείο να µπορεί να λειτουργήσει σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος έως + 35 ο C 
6. Τα υλικά συσκευασίας να είναι 100% ανακυκλώσιµα και να φέρουν το σήµα της ανακύκλωσης. 
7. Η συσκευή να είναι κατασκευασµένη µε ανακυκλώσιµα υλικά και να φέρει την ειδική σήµανση 

“WEEE”, που προβλέπει η Κοινοτική Οδηγία 2002/96/ΕΕ για απορριπτόµενα ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά εξαρτήµατα. 

8. Η συσκευή να έχει πάρει την πιστοποίηση “Ecolabel” και να ανήκει στην ενεργειακή κατηγορία Α+ 
τουλάχιστον. 

9. Το ψυκτικό κύκλωµα θα περιέχει οικολογικό ΦΡΕΟΝ 
10. Να έχει CE mark και πιστοποίηση κατά ISO 
11. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τρία (3) χρόνια τουλάχιστον. 
 

Ηλεκτρική σκούπα 

1. Να έχει ισχύ 1800 έως 2500 W 
2. Να µην χρειάζεται ανταλλακτική. 
3. Να έχει τηλεσκοπικού τύπου σωλήνα 
4. Να έχει πέλµα κανονικό για χαλιά και σκληρό για δάπεδα. 
5. Ακτίνα δράσης 6 έως 10 µέτρα 
6. Να έχει τα παρακάτω εξαρτήµατα ενσωµατωµένα στην συσκευή: (ρύγχος, βούρτσα καθαρισµού). 

Τα χειριστήρια µπορεί να είναι εντελώς απλά και µηχανικά ή ηλεκτρονικά µε ενδεικτική οθόνη και 
οθόνη αφής. 

7. Να συνοδεύεται από εγγύηση ενός (1) έτους τουλάχιστον 
8. Να φέρει πιστοποίηση CE  
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9. Να έχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για (10) χρόνια τουλάχιστον. 
10. Να παραδοθούν τα operation manuals στα ελληνικά  και να γίνει εκπαίδευση των χρηστών. 
 

Σύστηµα σιδερώµατος 

1. Να έχει σίδερο µε διπλή πλάκα DUAL από ανοξείδωτο ατσάλι και κεραµική επίστρωση.  
2. Αυτονοµία σιδερώµατος 50 έως 100 λεπτά.  
3. ∆ιακόπτες λέβητα και σίδερου  
4. ∆ιακόπτης ρύθµισης ποσότητας ατµού  
5. Ανοξείδωτος λέβητας  
6. Αυτόµατο σβήσιµο σίδερου  
7. Η χωρητικότητα να είναι 0,65 έως 1 λίτρο 
8. Ισχύς 2000 έως 2600 W 
9. πίεση λέβητα: 3 - 6 bar  
10. Τα χειριστήρια  µπορεί να είναι εντελώς απλά και µηχανικά, ή ηλεκτρονικά, µε οθόνη, οθόνη 

αφής. 
11. Να συνοδεύεται από  εγγύηση ενός έτους τουλάχιστον 
12. Να φέρει πιστοποίηση CE 
13. Να έχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον. 
14. Να παραδοθούν τα operation manuals στα ελληνικά και να γίνει εκπαίδευση των χρηστών. 
 

Καφετιέρα γαλλικού καφέ 

Θα πρέπει να έχει: 
1. Χωρητικότητα 10-15 φλιτζάνια 
2. Περιστρεφόµενη θήκη φίλτρου 
3. Μόνιµο φίλτρο 
4. Ένδειξη στάθµης του νερού 
5. Stop ροής 
6. Να συνοδεύεται από εγγύηση ενός (1) έτους τουλάχιστον 
7. Να έχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για δέκα (10) έτη τουλάχιστον. 
8. Να φέρει πιστοποίηση CE 
9. Να γίνει εκπαίδευση των χρηστών και να παραδοθούν οι οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά. 
 

Βραστήρας νερού 

1. Θα πρέπει να έχει χωρητικότητα 1,5 – 2 λίτρα 
2. Να είναι ανοξείδωτος µε καλυµµένη αντίσταση 
3. Να διαθέτει αυτόµατη παύση λειτουργίας 
4. Να έχει προστασία κατά της υπερθέρµανσης 
5. Να διαθέτει αποσπώµενο φίλτρο νερού 
6. Να υπάρχει λυχνία λειτουργίας 
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7. Να έχει αποσπώµενη βάση 
8. Να συνοδεύεται από εγγύηση ενός (1) έτους τουλάχιστον 
9. Να έχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για (10) έτη τουλάχιστον. 
10. Να φέρει πιστοποίηση CE  
11. Να γίνει εκπαίδευση των χρηστών και να παραδοθούν οι οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά. 
 

Πλυντήριο πιάτων 

1. Να διαθέτει διάφορα προγράµµατα πλυσίµατος όπως: πρόγραµµα πρόπλυσης, πρόγραµµα 
κύριο οικονοµικό, κύριο πρόγραµµα, πρόγραµµα στεγνώµατος κ.λ.π. 

2. Να είναι ενεργειακής κλάσης Α ή Α+ 
3. Να έχει πλάτος 45 εκατοστά 
4. Τα χειριστήρια να είναι απλά ηλεκτροµηχανικά ή και ηλεκτρονικά. 
5. Να διαθέτει ασφάλεια πόρτας. 
6. Να συνοδεύεται από εγγύηση ενός (1) έτους τουλάχιστον 
7. Να έχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για (10) χρόνια τουλάχιστον. 
8. Να φέρει πιστοποίηση CE  
9. Η τιµή αγοράς να περιλαµβάνει την µεταφορά και εγκατάσταση. 
10. Να γίνει εκπαίδευση των χρηστών και να παραδοθούν οι οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά. 
 
 

Αποκωδικοποιητές TV για ψηφιακό σήµα 

1. Να Υποστηρίζουν όλα τα ψηφιακά κανάλια. 
2. Να Υπάρχει λειτουργία εγγραφής PVR σε εξωτερικές συσκευές  
3. Να Προσφέρουν ηλεκτρονικό οδηγό προγράµµατος σε ελληνικά 
4. Να έχουν ελληνικό µενού εύχρηστο. 
5. Είτε αυτόµατη είτε χειροκίνητη εύρεση καναλιών  
6. Να Υπάρχει γονικός έλεγχος µε κωδικό. 
7. Λειτουργία Χρονοκαθυστέρησης 

 

Ανεµιστήρας δαπέδου 

Θα πρέπει να έχει: 
1. Τουλάχιστον τρεις (3) ταχύτητες λειτουργίας 
2. Πλέγµα προστασίας και τρίποδο επιδαπέδιας στήριξης 
3. Μηχανισµό περιστροφής αλλά και stop για σταθερή κατεύθυνση ροής αέρα 
4. Ισχύς τουλάχιστον 100 W 
5. Να συνοδεύεται από εγγύηση ενός (1) έτους τουλάχιστον 
6. Να έχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για (10) έτη τουλάχιστον. 
7. Να φέρει πιστοποίηση CE  
8. Να γίνει εκπαίδευση των χρηστών και να παραδοθούν οι οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά. 
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Καλοριφέρ λαδιού µε 11 φέτες 

1. ∆ιακόπτης ON - OFF 
2. Θερµοστάτης επιλογής θερµοκρασίας 
3. Ρόδες βάσης 
4. 11 φέτες 
5. Ισχύς 2200 έως 2800 Watt 
6. Εγγύηση 1 χρόνος 
7. Τάση λειτουργίας 230/50V/Hz 

Αφυγραντήρας φορητός 

1. Όγκος χώρου max 150m3 
2. Χαµηλή στάθµη θορύβου ~ 50db 
3. Φωτεινή ένδειξη υγρασίας του χώρου 
4. Ενσωµατωµένος υγροστάτης 
5. Ανεµιστήρας 2 ταχυτήτων µε ψηφιακή οθόνη 
6. Ψυκτικό µέσο οικολογικού τύπου (R13YA) 
7. Χειροκίνητη επιλογή ποσοστού υγρασίας (50% - 60% - 70% - 80% συνεχής) 
8. Να διαθέτει χρονοµετρητή 24h και θερµοστάτη αντιπαγετικής προστασίας 
9. Σύστηµα όταν ο κάδος γεµίσει, η µονάδα να κλείνει αυτόµατα 
10. Φωτεινή ένδειξη και ηχητική ειδοποίηση για την κατάσταση του κάδου 
11. Θερµοκρασία λειτουργίας +5~350 C 
12. Τάση λειτουργίας 230/50V/Hz  

 

Θερµάστρα εξωτερικού χώρου 

Θα πρέπει να έχει: 
1. Ισχύ 1800 – 2200 W 
2. Προστασία IP-65 εναντίον της σκόνης και της υγρασίας 
3. Να συνοδεύεται από εγγύηση ενός (1) έτους τουλάχιστον 
4. Να έχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για (10) έτη τουλάχιστον. 
5. Να φέρει πιστοποίηση CE  
6. Η τιµή αγοράς να περιλαµβάνει την µεταφορά και εγκατάσταση. 
7. Να γίνει εκπαίδευση των χρηστών και να παραδοθούν οι οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά. 
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Β. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή µε κάρτα µνήµης 4GB 

1. Ανάλυση 16MP 
2. 5x Οπτικό zoom 
3. Οθόνη LCD: 2.7'' 
4. MegaPixel: 16.0 
5. Φλας: Ναι  

 

Φορητό Radio-Cd 

1. Αναπαραγωγή CD, CD-R, CD-RW,MP3, 
2. Λειτουργία ραδιοφώνου AM/FM 
3. Λειτουργία ρεύµατος και µπαταρίας 
4. Εγγύηση 1 χρόνος 
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DVD player µε εγγραφή 

Ζώνη 2 

Standard Pal I,B/G,I/I, Secam D/K 

Υποστηρίζει DivX/MPEG4 DivX 

Συµβατότητα µέσων 
DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+R Double Layer, DVD-RAM, DVD 
Video, DivX, VCD/SVCD, CD Audio, CD-R/RW, MP3 (TAG-ID3), 
WMA, JPEG, MP3+JPEG  

Αφαιρούµενα Supports 
εγγραφής  

DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+R Double layer, DVD-RAM 

Εσωτερικός σκληρός δίσκος Όχι 

Χωρητικότητα εσωτερικού 
σκληρού δίσκου (σε GΒ) 

- 

Ενσωµατωµένος 
αποκωδικοποιητής audio 

Κανένας 

Έξοδοι Video 
1 x Component (YUV)  
1 x S-video (Y/C) 

Έξοδοι audio 
1 x Audio RCA 
1 x Audio οπτικό ψηφιακό 
1 x Audio οµοαξονικό ψηφιακό 

Υποδοχές scart 2 

Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο 

Εγχειρίδιο Πληροφορία σύντοµα διαθέσιµη 

Άλλα χαρακτηριστικά 

5 τρόποι εγγραφής σε DVD : HQ, SQ, LQ, EQ, MLP 
Tuner επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης ενσωµατωµένο 
HDMI  
USB  
Eίσοδος DV (IEEE1394) 
Επιλογή PAL progressif 
3 D Surround sound 
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Εξοπλισµός πληροφορικής 

Α/Α Είδος Προδιαγραφές 
Χρόνος 

Εγγύησης 

  

Κατασκευαστής 
NB DELL INSPIRON Q15R I3-2310 
BLACK ή ισοδύναµο 

Τύπος Notebook 

Μέγεθος Οθόνης 15.6'' 

Ανάλυση Οθόνης 1366 x 768 

Τύπος Επεξεργαστή Intel Core i3 

Μοντέλο Επεξεργαστή 2310M 

Συχνότητα Επεξεργαστή 2.10 Ghz 

Μέγεθος Μνήµης 3072 MB 

Μέγιστη Επέκταση Μνήµης 8192 MB 

Τύπος Μνήµης DDR3 

Συχνότητα Μνήµης 1333 Mhz 

Συνολική Χωρητικότητα 320 GB 

Ταχύτητα Σκληρών ∆ίσκων 5400 Rpm 
Κατασκευαστής Κάρτας 
Γραφικών ATI 

Chipset Κάρτας Γραφικών HD RADEON 6470 

Μνήµη Κάρτας Γραφικών 512 MB 

Οπτικό Μέσο 
DVD+/-RW Super Multi Double 
Layer 

Λειτουργικό Σύστηµα Windows 7 Home Premium (64bit) 

Γλώσσα Λειτουργικού Greek And English 

Τύπος Μπαταρίας 6 Cell Li-ion 

Ασύρµατη ∆ικτύωση Ναι 

Τύπος Ασύρµατης ∆ικτύωσης 802. 11 b/g/n 

Webcam Ναι 

Ανάλυση Webcam 1.3 MP 

Αριθµός Εισόδων: USB 2.0 3 

1 Φορητός 
υπολογιστής 

Έξοδος: HDMI Ναι 

2 on site 
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Α/Α Είδος Προδιαγραφές 
Χρόνος 

Εγγύησης 

Εξοδος: VGA Ναι 

Μεικτό βάρος 3.000 

Καθαρό βάρος 2640KG 

Εγγύηση 2 έτη OnSite 

Τσάντα Ναι 

Ποντίκι ΝΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟ 

Ανάλυση Φωτογραφίας 0.78 megapixels 

Ανάλυση Βίντεο 1280 x 720 pixels 

Focus Auto Focus 

High Definition Video Ναι 

Face Tracking Face Tracking 

Μικρόφωνο Μικρόφωνο 

Zoom 2x Ψηφιακό 

2 Κάµερα Η/Υ 

Snapshot button Ναι 

1 

∆ιαγώνιος Οθόνης 8'' 

Ανάλυση Οθόνης 800 x 480 pixels 

Απεικόνιση 4:3 
3 

Ψηφιακή 
κορνίζα 

USB 2.0 1xUSB 2.0 

1 

Χωρητικότητα 8 GB 

Μέγιστη Ταχύτητα Ανάγνωσης 20 MB/sec 4 USB STICK 

Μέγιστη Ταχύτητα Εγγραφής 6 MB/sec 

1 

Χωρητικότητα 1 TB 

Μέγεθος 2.5 inches 

Σύνδεση USB 3.0 

Χρώµα Μαύρο 

Maximum RPM 7200 rpm 

Max Ρυθµός µεταφοράς USB 5 Gbit/sec 

∆ιαστάσεις 12 cm 8.9 cm 2.2 cm 

Βάρος 280 gr 

5 
Σκληρός 

Εξωτερικός 
∆ίσκος 1TBYTE 

Συσκευασία Retail 

1 

Κατασκευαστής 
Sony Vaio VPCSB3L9E/W ή 
ισοδύναµο 

6 Laptop 13,3'' 
ίντες 

∆ιαγώνιος Οθόνης 13.3'' 

2 on site 
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Α/Α Είδος Προδιαγραφές 
Χρόνος 

Εγγύησης 

Τύπος οθόνης WXGA 

Τεχνολογία οθόνης VAIO Display Plus 

Ανάλυση 1366 x 768 

Οθόνη 16:9 Ναι 

Τύπος Κάρτας Γραφικών Αυτόνοµη & Ενσωµατωµένη 

Μνήµη Κάρτας Γραφικών 512 MB 

Chipset AMD 

Μοντέλο Κάρτας Γραφικών Radeon HD 6470M 

Επεξεργαστής Core i3 

Κατασκευαστής Επεξεργαστή Intel 

Τεχνολογία Επεξεργαστή Core i3 

Μοντέλο Επεξεργαστή 2330M 

Ταχύτητα Επεξεργαστή 2.20 GHz 

Μέγεθος Μνήµης 4 GB 

Τύπος Μνήµης DDR3 

Μέγιστη Μνήµη 8 GB 

Χωρητικότητα 500 GB 

Αριθµός Σκληρών ∆ίσκων 1 

Χωρητικότητα ∆ίσκου 500 GB 

Σύνδεση Σκληρού ∆ίσκου SATA 

Ταχύτητα Σκληρού ∆ίσκου 5400 rpm 

Οπτικό Μέσο DVD Super Multi 

Webcam WebCam 

Αριθµός Ηχείων 2 

Wireless Lan (802. 11a/b/g//n) WINFIN 

Bluetooth Bluetooth 

Θύρα Ethernet Θύρα Ethernet 

Ταχύτητα ∆ικτύου 10/100/1000 Mbps 

Card Reader Ναι 

USB 2.0 2xUSB 2.0 

USB 3.0 1xUSB 3.0 

VGA out 1xVGA out 
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Α/Α Είδος Προδιαγραφές 
Χρόνος 

Εγγύησης 

HDMI out 1xHDMI out 

Microphone in 1xMicrophone in 

Headphone Out 1xHeadphone out 

Τσάντα Ναι 

Ποντίκι ΝΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟ 

Συσκευή τηλεοµοιοτυπίας (fax) 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

1. Τάση λειτουργίας 220 V, 50 Hz µονοφασικού εναλλασσόµενου ρεύµατος 
2. Να φέρει ενσωµατωµένο τριπολικό καλώδιο µήκους 2m µε ρευµατοδότη σούκο. 
3. Να υποβληθεί µε την εγκατάσταση του µηχανήµατος πιστοποιητικό για την κάλυψη των κανόνων 

ασφαλείας. 
 

Λειτουργικά χαρακτηριστικά: 

1. Εκτύπωση σε απλό χαρτί. 
2. Αυτόµατος τροφοδότης πρωτοτύπων τουλάχιστον είκοσι (20) φύλλων. 
3. Μέγιστο µέγεθος πρωτοτύπου Α4 
4. Μέγιστο µέγεθος εκτύπωσης Α4 
5. Να έχει ταχύτητα εκτύπωσης 16 σελίδες/λεπτό (Α4). 
6. Χρόνος µετάδοσης µικρότερος των 10 δευτερολέπτων 
7. Μέγεθος εκτύπωσης LASER 
8. Ταχύτητα αποστολής τουλάχιστον 33.600 BPS/3 sec 
9. Χωρητικότητα κασέτας χαρτιού τουλάχιστον 250 φύλλων. 
10. Οθόνη LCD DISPLAY τουλάχιστον 1 γραµµής Χ 20 χαρακτήρες. 
11. Να έχει επιλογέα ρύθµισης φωτεινότητας τουλάχιστον τριών διαβαθµίσεων. 
12. Να διαθέτει ανοικτή ακρόαση. 
13. Να διαθέτει ενσωµατωµένο ακουστικό. 
14. Να διαθέτει επανάληψη κλήσης αυτόµατη και χειροκίνητη. 
15. Οπτική και ακουστική ένδειξη εξάντλησης χαρτιού. 
16. Να διαθέτει διαχωριστή τηλεφώνου – fax 
17. Μνήµη εγγράφου 2 MB (160 σελίδες). 
18. Να κάνει σµίκρυνση – µεγέθυνση 50% - 150% 
 

Εγγύηση – Τεχνική εξυπηρέτηση: 

1. Εγγύηση ενός (1) έτους για δωρεάν ανταλλακτικά και εργασία. 
2. Εγγύηση τουλάχιστον επτά (7) χρόνων για επάρκεια ανταλλακτικών και αναλωσίµων υλικών, από 
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την ηµεροµηνία αγοράς. 
3. Άµεση επανορθωτική συντήρηση, ανταλλακτικά, εργασία και λίπανση. 
4. Παράδοση τεχνικών εγχειριδίων και εκπαίδευση χρηστών. 

Σαρωτής εγγράφων 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 

Τύπος συσκευής Επίπεδος σαρωτής - επιτραπέζιος 

Max Supported Document Size Legal (216 X 356 mm) 

Τύπος εισόδου Έγχρωµη 
Grayscale/ Color Depth  16-bit (64K διαβαθµίσεις του γκρι) / 

χρώµα 48/- bit  
Grayscale/ Color Depth (External) 16-bit (64K διαβαθµίσεις του γκρι) / 

χρώµα 48/- bit  
Οπτική ανάλυση 1200 dpi x 2400 dpi 

Ανάλυση µε παρεµβολή λογισµικού 4800 dpi x 4800 dpi 

Μέγιστο µέγεθος εγγράφου 216 mm x 297 mm 

Document Feeder Type Αυτόµατη τροφοδοσία 

Χωρητικότητα εγγράφων 40 sheets 

Τύπος διασύνδεσης USB 

Πηγή τροφοδοσίας AC 230V (50/60Hz) 

Απαιτήσεις συστήµατος 

Microsoft Windows 2000 Professional,      
Microsoft Windows XP Home Edition,                
Microsoft Windows XP Professional,              
Apple MacOS X 10.2.8 or later, 
Microsoft   Windows XP Professional 
x64 Edition Microsoft Windows Vista 

 

Φωτοτυπικό µηχάνηµα 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

1. Τάση λειτουργίας 220 V, 50 Περιόδων µονοφασικού εναλλασσόµενου ρεύµατος. 
2. Να φέρει ενσωµατωµένο τριπολικό καλώδιο µήκους 2m µε ρευµατοδότη σούκο. 
3. Να υποβληθεί µε την εγκατάσταση του µηχανήµατος πιστοποιητικό για την κάλυψη των κανόνων 

ασφαλείας. 

Λειτουργικά χαρακτηριστικά: 
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4. Το φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα να έχει laser σύστηµα ξηρής αντιγραφής και ηλεκτροστατικής 
µεταφοράς. 

1. Να έχει ταχύτητα παραγωγής αντιγράφων τουλάχιστον 31/min 
2. Ανάλυση αντιγράφων 600 Χ 600 dpi  
3. Πρωτότυπο αντίγραφο χαρτιού Α3 έως Α4. 
4. Να έχει την δυνατότητα εκτύπωσης από PC Να έχει την δυνατότητα να λειτουργήσει ως laser 

εκτυπωτής µε υποστηριζόµενα λειτουργικά συστήµατα windows   
5. Ανάλυση σκάνερ 600 Χ 600 dpi µε 256 τόνους του γκρι  
6. Μνήµη εικόνων – κειµένου τουλάχιστον 10 ΜΒ για σάρωση πρωτότυπων µία φορά και πολλαπλή 

αναπαραγωγή αντιγράφων. 
7. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) κασέτες (συρτάρια) τροφοδοσίας χαρτιών των 500 φύλλων η κάθε 

µία  
8. Να διαθέτει standard by pass, χωρητικότητας τουλάχιστον 50 φύλλων. 
9. Να διαθέτει τροχήλατη βάση. 
10. Να διαθέτει αυτόµατη αντιγραφή διπλής όψης 
11. Να έχει αυτόµατο τροφοδότη αναστροφέα πρωτοτύπων τουλάχιστον 100 φύλλων. 
12. Το βάρος του χαρτιού στις κασέτες και στο by pass να είναι 80g/m2. 
13. Να διαθέτει zoom 25-400%. 
14. Να έχει µετρητή προεπιλογής αντιγράφων έως 999. 
15. Να έχει αυτόµατο έλεγχο ποιότητας αντιγράφου. 
16. Να έχει την δυνατότητα τοποθέτησης µονάδας διάτρησης. 
17. Να διαθέτει µνήµη τουλάχιστον 64GB σκληρού δίσκου και 1GB Ram. 

Αφού το υπό προµήθεια µηχάνηµα έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ο προµηθευτής να λάβει υπόψη 
του τα παρακάτω: 

1. Την έγγραφη, πλήρη και άµεση κάλυψη του υπό προµήθεια µηχανήµατος για όλα τα ανταλλακτικά 
και αναλώσιµα, συµπεριλαµβανοµένου και του γραφίτη (toner), εκτός από το χαρτί αντιγραφής, για 
δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια. 

2. Την πλήρη κάλυψη του υπό προµήθεια µηχανήµατος για όλες τις εργασίες επισκευής και 
συντήρησης για απεριόριστο αριθµό κλήσεων αποκατάστασης της πιθανής βλάβης και να 
αναφέρεται κατ’ εκτίµηση το κόστος κάθε επίσκεψης. 

3. Την υποχρέωση του προµηθευτή να ανταποκρίνεται άµεσα στις κλήσεις της Υπηρεσίας µας το 
αργότερο εντός πέντε (5) ωρών για την αποκατάσταση της βλάβης. 

Επιπλέον ο προµηθευτής στην οικονοµική του προσφορά θα αναφέρει αναλυτικά το κόστος των 
αναλωσίµων µε σηµερινές τιµές και την διάρκεια τους σε παραγόµενα αντίγραφα µε απόκλιση ±5%. 

Υποχρεώσεις Προµηθευτή: 

1. Τα έξοδα παράδοσης – εγκατάστασης και εκπαίδευσης των χρηστών. 
2. Τα αρχικά υλικά για την λειτουργία του µηχανήµατος 
3. Την παράδοση βιβλίου οδηγιών στην ελληνική γλώσσα. 

Τεχνική Εξυπηρέτηση 

1. Την έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την ηµεροµηνία 
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αγοράς του υπό προµήθεια µηχανήµατος (όλα τα ανταλλακτικά που τυχόν χρειαστεί για 
αποκατάσταση βλάβης, καθώς και το πλήθος των επισκέψεων θα επιβαρύνουν τον προµηθευτή). 
Τα αναλώσιµα θα επιβαρύνουν το νοσοκοµείο (γραφίτης κλπ.) 

2. Την εκπαίδευση των χρηστών. 
3. Την οποιαδήποτε βελτίωση – αναβάθµιση του µηχανήµατος εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία µας. 
4. Την έγγραφη εγγύηση τουλάχιστον για δέκα (10) χρόνια από τη ηµεροµηνία αγοράς του 

µηχανήµατος για επάρκεια ανταλλακτικών και αναλωσίµων. 

 

Projector 

Απεικόνιση: 

1. Τεχνολογία προβολής: DLP 
2. ∆υνατότητα αναπαραγωγής 3D ταινιών: Ναι 
3. Μέγεθος εικόνας: 40΄΄ - 300΄΄ 
4. Απόσταση Προβολής: - 
5. Μέγιστη Ανάλυση: 1600 x 1200 
6. Φωτεινότητα: 2700 Ansi Lumens  
7. Αντίθεση: 13000:1  
8. Ισχύς Λάµπας: 190 Watt 
9. ∆ιάρκεια ζωής λάµπας: 4500 Hours 

Γενικά 

1. WiFi: - 
2. Συνδεσιµότητα: Combuter in (D-sub 15pin) x 2 (shared with Component), Monitor out (D-sub 15pin) 

x 1, Composite Video in (RCA) x 1, S-Video in(Mini Din 4pin) x 1, Audio in (Mini Jack) x 1, Speaker 
2W x 1, USB (Type Mini B) x 1, RS232 (DB-9pin) 

3. Επίπεδο Θορύβου: 33 dB 
4. Βάρος: 2, 3 kg 

 

Φορητή οθόνη προβολής για Projector µε τρίποδο 

1. Οι καθαρές διαστάσεις της οθόνης  να είναι 1.45  Χ 1.45m 
2. Φορητό πανί κατάλληλο για σχήµα εικόνας 4:3 & 16:9 µε µαύρο πλαίσιο γύρω από την καθαρή 

εικόνα 
3. Βαθµός αντανάκλασης: >2.0 gain 
4. Με τρίποδο στήριξης 
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Γ. ΕΙ∆Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ 

Μαγνητικό ποδήλατο γυµναστικής 

1. 1-8 επίπεδα ρύθµισης της αντίστασης 
2. βάρος τροχού 4-8kg 
3. κάθισµα ρυθµιζόµενο 
4. Ροδάκια µετακίνησης 
5. ΕΓΓΥΗΣΗ 1 χρόνια σε όλα τα µέρη 

Stepper υδραυλικής αντίστασης µε κράτηµα για χρήστη 

1. Μετρητή µε ενδείξεις: χρόνο- επαναλήψεις 
2. Εγγύηση: δύο (2) χρόνια 
3. Βάρος χρήστη: 100 kg 
4. Εγγύηση 1 χρόνος 

∆άπεδο προστασίας ΠΑΖΛ 

1. Με αντιολισθητική επιφάνεια 
2. Υλικό: EVA Foam (Πυκνότητας 40%). 
3. Χρώµα: Μπλε 
4. ∆ιαστάσεις 100 Χ 100 Χ 2,50cm. 

Στρώµα γυµναστικής 

1. Στρώµα γυµναστικής 
2. ∆ιαστάσεων 1,80cm X 60cm 
3. Με άριστη απορρόφηση κραδασµών 
4. Να διπλώνεται εύκολα σε κυλινδρικό σχήµα 

Σχοινάκι δέρµα ξύλινη λαβή και ρουλεµάν 

1. ∆ερµάτινο µε ξύλινη λαβή µε βάρος και ρουλεµάν 
2. Μήκος περίπου 260 εκ 
3. Χρώµα: ∆έρµατος / φυσικό 
4. Υλικό: ∆έρµα/ ξύλο 

Ελατήριο καρπού 

1. Ταναλάκι-ελατήριο χεριών µε ενισχυµένο ελατήριο 
2. Ελατήριο: 4 – 5,5 mm 
3. Υλικό: Λαβές µε επένδυση από Soft Neopren 
4. Συσκευασία 2 τεµαχίων 
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Βάρη χεριών και ποδιών προσθαφαιρούµενα 

1. Βάρη άκρων κατάλληλα για εκγύµναση χεριών και ποδιών 
2. Ειδικά σχεδιασµένο κούµπωµα 
3. Set: 
4. Βάρη άκρων 2 Χ 0.5 kg 
5. Βάρη άκρων 2 Χ 1 kg 
6. Βάρη άκρων 2 Χ 1.5 kg 
7. Βάρη άκρων 2 Χ 2 kg 

Ποδοσφαιράκι 

• ∆ιαστάσεις γηπέδου: 95x59 cm 
• Ύψος: 84 cm 
• Πλάτος: 130 cm 
• Βάθος: 85 cm 
• 5 µπάλες επιπλέον 

Πινγκ-πονγκ 

• Τραπέζι πράσινου χρώµατος, µε αλουµινένια κατασκευή ALU TEC 
• Ειδική επιφάνεια πολλαπλών φύλλων 19 mm 
• Ειδική επιφάνεια παιχνιδιού χωρίς αντανάκλαση 
• Αλουµινένια κορδέλα περιµετρικά 50mm 
• Σταθερό φιλέ που δεν χρειάζεται να βγει για να διπλώσει το τραπέζι, µε δυνατότητα ρύθµισης 

του ύψους 
• Θήκη για ρακέτες και µπάλες στη βάση του φιλέ 
• Εύκολα συναρµολογούµενη βάση 
• Σταθερή βάση µεταφοράς µε 4 περιστρεφόµενα ροδάκια και δύο διαγωνίως τοποθετηµένα 

φρένα 
• Μηχανισµός αναδίπλωσης µε αυτόµατο σύστηµα διπλού κλειδώµατος 
• Χαµηλό κέντρο βάρους και ύψους (διπλωµένο) 165 cm 
• ∆υνατότητα ατοµικής προπόνησης µε την αναδίπλωση µόνο µιας πλευράς του τραπεζιού (Play- 

Back – Position) 
• ∆ιαστάσεις διεθνών προδιαγραφών (Μ/Π/Υ): 274 x 152,50 x 76 cm 
• Βάρος 87 kg 
• ∆ιαστάσεις τραπεζιού όταν είναι διπλωµένο: (Υ/Π/M): 72 x 184 x 152,5 cm 
• Στην προσφορά να περιλαµβάνονται 10 µπάλες επιπλέον και 4 ρακέτες 
• ΕΓΓΥΗΣΗ (3) ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ 
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∆. ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Φακός µε φως ασφαλείας 

1. Θα πρέπει να έχει προστασία από υπερφόρτωση 
2. Να ανάβει αυτόµατα κατά τη διακοπή ρεύµατος 
3. Να διαθέτει ενσωµατωµένο φορτιστή µπαταριών 
4. Να περιλαµβάνονται οι επαναφορτιζόµενες µπαταρίες και να έχουν κατάλληλη χωρητικότητα ώστε 

να αντέχουν για µεγάλα χρονικά διαστήµατα διακοπής ηλεκτρικού ρεύµατος. 
5. Να έχει µεγάλη φωτεινότητα 
6. Να συνοδεύεται από εγγύηση ενός (1) έτους τουλάχιστον 
7. Να έχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για (10) έτη τουλάχιστον. 
8. Να φέρει πιστοποίηση CE  
9. Να γίνει εκπαίδευση των χρηστών και να παραδοθούν οι οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά. 

Εργαλεία χειρός 
1. ΜΙΑ ΠΕΝΣΑ 
2. ΕΝΑ ΚΑΤΣΑΒΙ∆Ι ΙΣΙΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
3. ΕΝΑ ΚΑΤΣΑΒΙ∆Ι ΙΣΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

4. ΕΝΑ ΚΑΤΣΑΒΙ∆Ι ΣΤΑΥΡΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
5. ΕΝΑ ΚΑΤΣΑΒΙ∆Ι ΣΤΑΥΡΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
6. ΕΝΑ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙ∆Ι 12 ΙΝΤΣΩΝ 
7. ΕΝΑ ΣΦΥΡΙ 200gr 
8. ΕΝΑ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ ΤΣΙΜΠΙ∆Α 1 ΙΝΤΣΑΣ 

9. ΕΝΑ ΚΑΤΣΑΒΙ∆Ι ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ  
10. ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΛΛΕΝ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ 
11. ΕΝΑ ΚΟΦΤΑΚΙ 
12. ΜΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 15 ΙΝΤΣΩΝ 
13. ∆ΥΟ ΣΕΙΡΕΣ ΑΛΛΕΝ ΜΑΚΡΙΑ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ 

14. ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΛΛΕΝ ΜΑΚΡΙΑ ΣΕ ΙΝΤΣΕΣ 
15. ∆ΥΟ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ ΓΩΝΙΚΑ ΤΣΙΜΠΙ∆Α ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΙΝΤΣΑΣ 
16. ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΛΕΙ∆Ι ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ 10-11/12-13/16-17/18-19 
17. ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΛΕΙ∆Ι ΖΗΤΑ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ 10-11/12-13/16-17 
18. ΕΝΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ∆ΡΕΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ∆Ο ΜΕ ΚΡΟΥΣΗ 

• Ισχυρό κρουστικό δραπανοκατσάβιδο 18V για διάτρηση και βίδωµα  
• Αυτόµατο τσοκ 13mm µονού  
•  Τάση 18 V 
• Μέγ. ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ] 38 χιλ. 
• Μέγ. ικανότητα ∆ιάτρησης [ Μέταλλο ] 13 χιλ. 
• Μέγ. ικανότητα διάτρησης [ ∆οµικά υλικά ] 13 χιλ. 
• Μπαταρίες να περιλαµβάνονται 
• Θήκη µεταφοράς 

19. ΕΝΑ ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΤΩΝ 650W 

• ∆ράπανο κρουστικό 
• ∆εξιόστροφη / αριστερόστροφη περιστροφή 
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• Ρύθµιση της ταχύτητας 
• ∆υνατότητα συνεχούς χρήσεως µε κουµπί µπλοκαρίσµατος σκανδάλης 
• Αυτόµατο τσόκ 13mm 
• Ισχύς Εισόδου: 650 Watt 
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Ε. ΕΠΙΠΛΑ 

Ντουλάπα ρουχισµού 

∆ίφυλλο ερµάριο µε διαστάσεις: 1,20 πλάτος, 0,60µ βάθος, 1,80-2,00µ ύψος. Η κατασκευή θα είναι 
από MDF µε επένδυση µελαµίνης (περιµετρικά µε έντεχνο τελείωµα PVC ή καµπύλη διαµόρφωση ή 
µεταλλικό στοιχείο) και µε δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον 4 χρωµάτων. Εσωτερικά θα υπάρχει ένα 
ενδιάµεσο ράφι. Η βάση θα διαµορφώνεται µε µπάζα ή χαµιλα ίνοξ πόδια. Συµπεριλαµβάνεται η 
ασφαλής στερέωση στον τοίχο. 

 

Καθίσµατα γραφείου 

Τα καθίσµατα θα είναι τροχήλατα µε πεντακτινωτή βάση διαµέτρου περίπου 60εκ. Το υλικό 
κατασκευής της βάσης µπορεί είναι από πλαστική ύλη κυψελωτής κατασκευής. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
δοθεί στον τρόπο κατασκευής των αρθρώσεων και των συναρµογών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
υψηλή αντοχή σε στατική αλλά και δυναµική καταπόνηση (στρέψη, εξόρυξη, πλάγιες και ασύµµετρες 
παραµορφώσεις). Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης θα είναι κατασκευασµένος από ανθεκτικό 
PVC ανατοµικής διατοµής µε επένδυση διογκωµένης πολυουρεθάνης (40 kg/m3), 40 mm µέσου 
πάχους, µε επένδυση από βραδύκαυστο ύφασµα επαγγελµατικής χρήσης, χρώµατος επιλογής της 
υπηρεσίας. Στην κάτω πλευρά της έδρας και στην πίσω της πλάτης θα υπάρχει κάλυµµα από 
πλαστικό κέλυφος. Η έδρα θα είναι περιστρεφόµενη και έχει την δυνατότητα κίνησης καθ' ύψος 
(ανέβασµα - κατέβασµα) µηχανισµό ανύψωσης της έδρας µέσω αµορτισέρ αερίου (ενεργοποιείται µε 
την χρήση µοχλού κάτω από την έδρα). Θα υπάρχει επίσης δυνατότητα της κίνησης της πλάτης καθ' 
ύψος καθώς και ρυθµίσεις των κλίσεων της πλάτης (relax), µε σταθεροποίηση της σε διαφορετικές 
θέσεις. Τα καθίσµατα θα διαθέτουν µπράτσα από ηµίσκληρη πολυουρεθάνη, και θα βιδώνονται στο 
κέλυφος της έδρας. Το κάθισµα θα συνοδεύεται από τεχνικές προδιαγραφές και θα είναι κατασκευής 
χώρας της Ε.Ε. 

 

Ραφάκια 

Ξύλινα ράφια διαστάσεων 0,80µ (µήκος) Χ 0,40µ(πλάτος), πάχους περίπου 15-20 χιλιοστά, 
στηριζόµενα πάνω σε δύο ξύλινους προβόλους σε ενιαίο σχέδιο και φινίρισµα. Ενδείκνυνται 
κατασκευές µε στρογγυλεµένες γωνίες, χωρίς αιχµηρά σηµεία. Η κατασκευή θα είναι από λευκή 
ξυλεία, λουστραρισµένη ή βαµµένη. 

Σαλόνι (πολυθρόνα, διθέσιος & τριθέσιος καναπές) 

Το σαλόνι περιλαµβάνει ένα καναπέ διθέσιο διαστάσεων 1,80µ (µήκος) και 0,90-1,00µ.(πλάτος), ένα 
καναπέ τριθέσιο 2,10µ (µήκος) και 0,90-1,00µ.(πλάτος), και µια πολυθρόνα διαστάσεων 0,90 (µήκος) 
και 0,90 (πλάτος). Τα έπιπλα θα είναι αναπαυτικά και ανατοµικά µε µεταλλικό σκελετό INOX και ορατά 
πόδια (θα ανήκει δηλαδή στον τύπο επίπλων γραφείου). Η επικάλυψη θα είναι δερµατίνη ή 
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οποιοδήποτε αντίστοιχο πλενόµενο και καθοριζόµενο υλικό (όχι ύφασµα), το οποίο θα είναι υψηλής 
ανθεκτικότητας και αντοχής στην καθαριότητα και στην απολύµανση. Η επιλογή του χρώµατος θα 
γίνει από την υπηρεσία. 

Πίνακες ανακοινώσεων 

- Πίνακας ανακοινώσεων µε πλαίσιο από ανωδιωµένη διατοµή αλουµινίου, διαστάσεων 60Χ90 εκ. Η 
επιφάνεια θα είναι υφασµάτινη πάνω σε κατάλληλο υπόστρωµα. Ο πίνακας θα αναρτάται σε τοίχο. 
- Πίνακας ανακοινώσεων µε πλαίσιο από ανωδιωµένη διατοµή αλουµινίου, διαστάσεων 40Χ60 εκ. Η 
επιφάνεια θα είναι υφασµάτινη πάνω σε κατάλληλο υπόστρωµα. Ο πίνακας θα αναρτάται σε τοίχο. 

Συρταριέρες αρχειοθέτησης 

Συρταριέρα αρχειοθέτησης µε συρτάρια, µεταλλική σε ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. Μεταλλικές 
αρχειοθήκες κρεµαστών φακέλων µε 2 ή 4 συρτάρια κινούµενα σε οδηγούς µε ειδικά ράουλα, για 
φακέλους Α3 και Α4 µε πλαστικούς γάντζους. Ενδεικτικές εξωτερικές διαστάσεις συρταριών: 131h x 
47 x 62 cm. Ενδεικτικές εσωτερικές διαστάσεις συρταριών: 257χιλ. x 400χιλ.  x 540 χιλ. Κάθε συρτάρι 
των αρχειοθηκών θα έχει δύο µεταλλικές βέργες για την στήριξη των φακέλων και επίσης θα πρέπει 
να περιέχει τουλάχιστον ένα µεταλλικό κινούµενο διαχωριστικό. Κάθε συρτάρι θα πρέπει να µπορεί 
να δέχεται φακέλους µέχρι βάρους 50 kgr. Τα συρτάρια των αρχειοθηκών ανοίγουν στο 100% ώστε 
να είναι εύκολα εκµεταλλεύσιµο όλο το βάθος των συρταριών. Οι αρχειοθήκες θα διαθέτουν κεντρικό 
κλείδωµα µε 2 κλειδιά και επιπλέον µηχανισµό, που δεν επιτρέπει κάποιο συρτάρι να ανοίξει εφόσον 
είναι ήδη ανοικτό κάποιο άλλο. Στην προσφορά θα πρέπει να δίδεται τιµή για αρχειοθήκη 2 
συρταριών και για αρχειοθήκη 4 συρταριών. 

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
� Στην παρούσα περιγραφή δίνονται οι προδιαγραφές ανά είδος. Η ποσότητα από κάθε είδος 

αναγράφεται στον αρχικό πίνακα του Παραρτήµατος Α.  
� Όλα τα έπιπλα θα είναι α΄ ποιότητος κατασκευής ΕΕ (πιστοποιηµένα), µε εγγύηση καλής 

λειτουργίας για 5 (πέντε) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών.  
� Όλα τα έπιπλα θα είναι παραγωγής βιοµηχανικών µονάδων µε πιστοποίηση ΙSO 9001. 

Aυτοκατασκευές δεν γίνονται δεκτές.  
� Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και επιτρέπονται µικροαποκλίσεις από αυτές εφόσον πληρούνται 

οι απαιτήσεις άνεσης και εργονοµίας.  
� Όλες οι οικονοµικές προσφορές θα συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισµού από: 

_φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών ή προσπέκτους µε χρωµατολόγιο 
_αντιπροσωπευτική φωτογραφία ή δείγµα 

� Το νοσοκοµείο έχει  δικαίωµα να απορρίψει οικονοµική προσφορά  για λόγους πέραν από το 
ύψος της (ακόµα και εάν είναι συµφερότερη), βασιζόµενο και: 
_σε κριτήρια γενικότερης εµφάνισης και ποιότητας φινιρίσµατος των προσφεροµένων ειδών 
_σε κριτήρια αισθητικής εναρµόνισης των προσφεροµένων ειδών µεταξύ τους. Τα γραφεία-
βιβλιοθήκη πρέπει να διαθέτουν το χαρακτηριστικό της σειράς (να µην είναι ξέταιρα).  
_σε κριτήρια αντοχής απέναντι σε µηχανικές καταπονήσεις. 

� Το νοσοκοµείο έχει δικαίωµα να ζητήσει δείγµατα και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία για τα 
προσφερόµενα είδη.  

� Στην οικονοµική προσφορά συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια, η µεταφορά στα σηµεία ακριβώς 
που θα υποδειχθούν (εντός Νοµού Ηρακλείου, σε οποιοδήποτε σηµείο και όροφο κτηρίου), η 
συναρµολόγηση, η τυχόν προσωρινή αποθήκευση, νεκροί χρόνοι και γενικά κάθε είδους 
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παράπλευρη δαπάνη. Επίσης συµπεριλαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα σιδηρικά (πόµολα, 
κλπ), µικροεξαρτήµατα, υλικά συνδέσεων, µικροεργασίες και µικροϋλικά επί τόπου της θέσης 
εγκατάστασης. Τα έπιπλα παραδίδονται αποσυσκευασµένα και πλήρως συναρµολογηµένα, τα 
δε υλικά συσκευασίας αποµακρύνονται από τον ανάδοχο. 

� Στην ευθύνη του αναδόχου ανήκει η συνεννόηση µε τους υπεύθυνους των ξενώνων ή χώρων 
στους οποίους θα παραδοθούν τα έπιπλα 

� Ως χρόνος παράδοσης των επίπλων ορίζονται οι  30 εργάσιµες ηµέρες. 
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ΣΤ. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η 

Ψηφιακός καρεκλοζυγός 

1. Να είναι τελευταίας τεχνολογίας, κατάλληλος για νοσοκοµείο και για µέτρηση ασθενών σε 
καθηµερινή χρήση. 

2. Να είναι κατάλληλος για ενήλικες και παιδιά 
3. Να διαθέτει τροχήλατο κάθισµα µε αναδιπλούµενα µπράτσα, για εύκολη πρόσβαση του ασθενή, 

αναδιπλούµενες βάσεις για τα πόδια (υποπόδια) και φρένο στους τροχούς. 
4. Να έχει µεγάλη LCD οθόνη στην πλάτη της καρέκλας, µε ευανάγνωστους χαρακτήρες, για την 

εµφάνιση των ενδείξεων. 
5. Να έχει απόβαρο, να παραµένει η ένδειξη ακόµα και όταν ο ασθενής δεν βρίσκεται πάνω στη 

ζυγαριά και αυτόµατη διακοπή λειτουργίας 
6. Να έχει µέγιστο βάρος ζύγισης 200 κιλά µε διαβάθµιση 100 γραµµαρίων. 
7. Να λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα 220 V και επαναφορτιζόµενες µπαταρίες. 

Οπωσδήποτε θα πρέπει: 

1. Να δοθεί κατάλογος µε τις απαιτούµενες προληπτικές συντηρήσεις καθώς επίσης και την 
περιοδικότητα τους για την χρονική περίοδο µετά την λήξη της εγγύησης του µηχανήµατος. 

2. Θα γίνει εκπαίδευση τεχνικών (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) µε έξοδα της εταιρείας και χρηστών 
στο χώρο του Νοσοκοµείου και να παραδοθεί το αναλυτικό service manual, το οποίο θα πρέπει 
απαραίτητα να περιέχει αναλυτικό ηλεκτρονικό διάγραµµα, error code & part list. 

3. Να παραδοθούν operation manuals στα ελληνικά και να γίνει εκπαίδευση χειριστών και τεχνικών.  
4. Να έχει CE mark και ο προµηθευτής πιστοποίηση κατά ISO  
5. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, η οποία θα αρχίζει από την 

ηµεροµηνία που το µηχάνηµα τίθεται σε λειτουργία και η εταιρεία έχει εκπληρώσει όλες τις 
προδιαγραφές. 

6. Να έχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον.  
7. Οι τεχνικές προδιαγραφές έχουν συνταχθεί βάση του Π.∆. 118/2007 

 

Πιεσόµετρο καρπού 

•••• Κλινικώς πιστοποιηµένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης (ESH). 
•••• Αξιόπιστο και εύκολο στη χρήση του 
•••• Αυτόµατη µέτρηση κατά φούσκωµα 
•••• Μετρά τη συστολική, διαστολική και τους παλµούς της καρδιάς 
•••• Με ηχητική υπενθύµιση µέτρησης 
•••• Μεγάλη ψηφιακή οθόνη τριών ενδείξεων  
•••• Μεγάλο περικάρπιο για περιφέρεια καρπού 13.5 έως 21 εκ. 
•••• Θήκη αποθήκευσης. 
•••• Λειτουργία µνήµης 30 µετρήσεων 
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•••• CE 0197 από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Πιεσόµετρο µπράτσου 

•••• Υπεραυτόµατο Πιεσόµετρο Μπράτσου 
•••• Με δυνατότητα µέτρησης της Πρωινής Υπέρτασης 
•••• Κλινικώς πιστοποιηµένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης (ESH) 
•••• Μετρά και την πρωινή υπέρταση και αποθηκεύει ξεχωριστά αυτές τις µετρήσεις 
•••• Με µοναδική κυλινδρική περιχειρίδα (22-42 εκ.) κατάλληλη για κανονικά αλλά και για παχιά άτοµα 
•••• Προ-φορµαρισµένο σχήµα περιχειρίδας για εύκολη τοποθέτηση και µέτρηση χωρίς πόνο 
•••• Με ένδειξη ακανόνιστων παλµών καρδιάς (αρρυθµία) 
•••• Μεγάλη οθόνη τριών ενδείξεων (µεγάλη & µικρή πίεση, παλµοί) 
•••• ∆υνατότητα µέτρησης πάνω από ένδυµα 
•••• Εύκολη χρήση µε ένα κουµπί 
•••• Σύνδεση USB µε Η/Υ για µεταφορά δεδοµένων 
•••• Με θήκη αποθήκευσης 
•••• Μπαταρίας και ρεύµατος 

 

Ψηφιακό Θερµόµετρο 

•••• Μέτρηση σε 10 δευτερόλεπτα 
•••• Εύκαµπτο άκρο για καλύτερη εφαρµογή κατά τη µέτρηση 
•••• Αδιάβροχο και άθραυστο 
•••• Με λειτουργία µνήµης της τελευταίας µέτρησης 
•••• Μετρά από τη µασχάλη, το στόµα ή τον πρωκτό 
•••• Εύκολο στη χρήση, µετρά µε το πάτηµα ενός κουµπιού 
•••• Με βοµβητή ολοκλήρωσης της µέτρησης 
•••• Πλαστική θήκη φύλαξης 
•••• ∆ιάρκεια µπαταρίας 1.000 µετρήσεις 
•••• Εγγύηση 2 ετών 

 

Συµπυκνωτής Οξυγόνου για οξυγονοθεραπεία στο Σπίτι 

Η συσκευή θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί µε σκοπό να πληρεί τις προδιαγραφές Οξυγονοθεραπείας στο 
σπίτι ή στο νοσοκοµείο και να παρέχει συνεχή ροή οξυγόνου διαχωρίζοντας το οξυγόνο από το άζωτο 
που περιέχει ο αέρας του περιβάλλοντος. 
 
Η συσκευή θα πρέπει να είναι εύχρηστη και εργονοµική. 
 
Θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
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•••• ∆ιαστάσεις συσκευής: περίπου ( Β x Π x Υ) 30 x 35 x 55cm) 
•••• Βάρος < 15 Kg 
•••• Επίπεδο θορύβου : 45 dBA 
•••• Να διαθέτει διάταξη ρύθµισης της ροής που να επιτρέπει την εύκολη ρύθµισή της. 
•••• Ροή ρυθµιζόµενη από 1-5lit / min µε δυνατότητα νεφελοποίησης . 
•••• Μέση περιεκτικότητα παραγοµένου οξυγόνου περίπου 90% 
•••• Να αναφέρεται η ικανότητα απόδοσης της συσκευής σε συγκεκριµένες συνθήκες λειτουργίας 

(πίεσης και θερµοκρασίας) 
•••• Ρεύµα τροφοδοσίας : 230V-50Hz 
•••• Ισχύς : < από 300 Watt 
•••• Να διαθέτει διάταξη ψύξης του χώρου του συµπιεστή. 
•••• Η απόδοση της συσκευής αναφέρεται στους 21o  C και στα 1013 mbar. 
•••• Η συσκευή πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε κάθετη θέση. 
•••• Να µπορεί να λειτουργεί σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος από 5o C έως 35o C 
•••• Να είναι πιστοποιηµένο προϊόν ως ιατροτεχνολογικό 
•••• Να διαθέτει εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα. 
•••• Να διαθέτει συναγερµό για: 

� ∆ιακοπή ρεύµατος 
� Υψηλή ή χαµηλή πίεση 
� Μπαταρία 
� Πρόβληµα ροής 
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Ζ. ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Όρθιο πιάνο 

•••• Ύψος: 125-130 εκ. 
•••• Πλάτος: 150-155 εκ 
•••• Βάθος: 60-65 εκ 
•••• Ξύλο από έλατο στο ηχείο 
•••• Κοµψό εµφανισιακά 

Η. ∆ΙΑΦΟΡΑ 

Κλειστό κύκλωµα παρακολούθησης 

Το κλειστό κύκλωµα παρακολούθησης θα αποτελείται από 3 κάµερες, ένα εναλάκτη καµερών, ένα 
µόνιτορ και ένα καταγραφικό. Στην τιµή προσφοράς να συµπεριληφθεί και το κόστος τοποθέτησης. 
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Κάµερα 

•••• Εικονοστοιχείο: 1/3΄΄ CCD. 
•••• Ενεργά pixels: NTSC:510 (Η)x492(V) PAL:500(Η)x582(V) 
•••• Οριζόντια ανάλυση: 420TV Line 
•••• Ελάχιστος φωτισµός: 0 Lux (with IR LED ON) 
•••• Νυχτερινή λήψη σε αποστάσεις έως 20 µέτρα. 
•••• Λόγος S/N: Περισσότερο από 48dB 
•••• Χαρακτηριστικό Gamma: 0.45 
•••• IR Απόσταση: 20 µέτρα (µε ¢ 5X24PCS Infrared LED) 
•••• IR Κατάσταση: Υπό 10Lux από CDS 
•••• IR Power On: CDS Ελέγχου AUTO 
•••• Έξοδος βίντεο: 1Vpp, 75Ω 
•••• Αυτόµατος Έλεγχος Gain: Auto 
•••• Τροφοδοσία: DC12V(+/-10%)/350mA 
•••• Φακός: 3.6 mm Board Lens 
•••• Αδιάβροχη IP66 
•••• Περίβληµα και σκίαστρο αλουµινίου. 
•••• Βάση στήριξης µε δυνατότητα διέλευσης του καλωδίου της κάµερας 
•••• Εσωτερικά από τη βάση για προστασία του καλωδίου και άριστο αισθητικό 
•••• αποτέλεσµα. 
•••• Αντιβανδαλιστική 
•••• Τροφοδοτικό για τις παραπάνω κάµερες 12V DC 1,5 A 

Εναλάκτης για τις παραπάνω 3 κάµερες 

Μονιτορ Έγχρωµο, Οθόνη TFT 17’’ ανάλυση 1280 X 1024. 
Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης BNC υψηλής ευκρίνειας να διαθέτει τηλεχειριστήριο, να διαθέτει 
υποδοχή ώστε να µπορεί να συνδεθεί µε το παραπάνω σύστηµα καταγραφής 

Καταγραφή DVD 

Κωδικοποίηση εγγραφής CIF. 
� ∆ύο θύρες υψηλής ταχύτητας USB2.0, για αντίγραφα ασφαλείας 
� Να διαθέτει σκληρό δίσκο sata τουλάχιστον 250G για την καταγραφή 
� Τηλεχειριστήριο για χειρισµό από απόσταση. 

Μενού οθόνης ¼ screen 
Εξοδος video 1 κανάλι BNC 75Ω 
Είσοδος Video τουλάχιστον 4 κανάλια BNC 75Ω 
Έξοδος ήχου 1 κανάλι RCA 200 – 3000 mv, 5 ΚΩ 
Να διαθέτει και έξοδο VGA output 
Video standards PAL, NTSC 
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Θυροτηλεόραση 

Θα πρέπει να έχει: 
1. Εξωτερική µονάδα µε κάµερα έγχρωµη, υψηλής ανάλυσης, επίτοιχη, µε διακόπτη µπουτόν κλήσης 
2. Εσωτερική µονάδα, έγχρωµο monitor τουλάχιστον 7’’ τεχνολογίας TFT LCD, επιτοίχιο, µε ρύθµιση 

φωτεινότητας, αντίθεσης κλπ. 
3. Τροφοδοτικό – ενισχυτή κατάλληλο για την λειτουργία της εξωτερικής και εσωτερικής µονάδας 
4. Ηλεκτρική κλειδαριά για άνοιγµα πόρτας 
5. Να συνοδεύεται από εγγύηση ενός (1) έτους τουλάχιστον 
6. Να έχει τεχνική κάλυψη (service και ανταλλακτικά) για (10) έτη τουλάχιστον. 
7. Να φέρει πιστοποίηση CE  
8. Η τιµή αγοράς να περιλαµβάνει την µεταφορά και εγκατάσταση. 
9. Να γίνει εκπαίδευση των χρηστών και να παραδοθούν οι οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά. 

 

Ντεπόζιτο νερού πλαστικό 

•••• Χωρητικότητα 1000 lt 
•••• Οριζόντια κυλινδρική δεξαµενή κατάλληλο για ένα ευρύ φάσµα υγρών 
•••• Κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο υψηλού µοριακού βάρους, ιδανικό για χρήση πόσιµου νερού 

∆ιαστάσεις: 

•••• Ολικό Ύψος: 1020mm 
•••• ∆ιάµετρος/Πλάτος: 900mm 
•••• Μήκος: 1870mm 
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Θ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Τροχήλατο αρχειοθέτησης 

Τα τροχήλατα θα έχουν διαστάσεις 800 x 600 x 1200 (h) mm και θα διαθέτουν σκελετό µεταλλικής 
κατασκευής από ανοδιώµενο αλουµίνιο µεγάλης αντοχής, εξαιρετικά ελαφρύ και ανθεκτικό στη 
σκουριά. Το τροχήλατο πρέπει να φέρει εργονοµική χειρολαβή ωθήσεως, καθώς και πλευρική 
ανοξείδωτη µπάρα για την στήριξη εξαρτηµάτων. Η επιφάνεια εργασίας θα είναι κατασκευασµένη από 
υλικά MDF, µε στρογγυλεµένες γωνίες και υπερυψωµένο γείσο περιµετρικά. Θα είναι συρόµενη µέσω 
ανοξείδωτης χειρολαβής, θα σπάει σε δύο τµήµατα για την διευκόλυνση του ανοίγµατος και θα 
αφαιρείται εύκολα για καθαρισµό και απολύµανση. Κάτω από την επιφάνεια θα φέρει µηχανισµό 
συγκράτησης τύπου ράγας κατάλληλο για την αρχειοθέτηση και την µεταφορά τριάντα πέντε (35) 
περίπου φακέλων µεγέθους Α4. Στο κάτω τµήµα να φέρει τρία (3) συρτάρια, εκ των οποίων το ένα (1) 
µε ύψος µετώπης 100mm περίπου και τα άλλα δύο (2) µε ύψος µετώπης 150mm. Τα συρτάρια θα είναι 
προσθαφαιρούµενα και θα φέρουν ενσωµατωµένες χειρολαβές στις µετώπες. Στην βάση του, το 
τροχήλατο, θα φέρει τέσσερις (4) περιστρεφόµενους τροχούς διαµέτρου 125mm µε ελαστικούς 
προκρουστήρες, εκ των οποίων οι δύο (2) να διαθέτουν φρένο. Στα τροχήλατα πρέπει να παρέχεται 
εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. 
Τέλος, η προµηθεύτρια εταιρεία, καθώς και ο κατασκευαστικός οίκος θα πρέπει απαραίτητα να 
διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 13485 για εµπόρια και τεχνική υποστήριξη. 

Λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου 

� Στην ευθύνη του αναδόχου ανήκει η συνεννόηση µε τους υπεύθυνους των τµηµάτων στους 
οποίους θα παραδοθούν τα έπιπλα. 

� Στην τιµή µονάδος συµπεριλαµβάνεται προµήθεια, µεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, νεκροί 
χρόνοι και γενικά κάθε είδους παράπλευρη δαπάνη. 

� Η επιτροπή έχει δικαίωµα να ζητήσει την προσκόµιση αντιπροσωπευτικού δείγµατος από τα 
προσφερόµενα είδη. 

� Όλες οι προσφορές να συνοδεύονται από τεχνικές προδιαγραφές και προσπέκτους. 

 

Ηλεκτρική συρραπτική µηχανή 

•••• Ηλεκτρικό συρραπτικό µε 2 χρόνια εγγύηση  
•••• Μικρό µε compact σχεδιασµό. 
•••• Ικανότητα συρραφής: 12 - 20 φύλλα. 
•••• ∆έχεται σύρµατα 24/6 
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Συρραπτική µηχανή Γίγας µακρύς βραχίονας 

•••• Μοντέρνος, εργονοµικός σχεδιασµός για ευκολία στη χρήση. 
•••• Για επαγγελµατική χρήση. Οικονοµική λύση. 
•••• Με µακρύ βραχίονα -Συρραφή µε βάθος έως 250 mm. 
•••• Με ετικέτα στον κορµό µε αναγραφή των προδιαγραφών των συρµάτων 
•••• Συρράπτει έως 140 φύλλα. 
•••• ∆έχεται σύρµατα Νο23 από 6mm έως 17mm. 

Καταστροφέας εγγράφων 5 φύλλων-7 χιλ  

•••• ∆ιακόπτης on/off και αντιστροφής λειτουργίας. 
•••• Ταυτόχρονη κοπή φύλλων Α4: 5 (70gr) / 4 (80gr). 
•••• Μηχανισµός καταστροφέα: Αυτόµατος. 
•••• Κοπή σε λωρίδες: 7mm. 
•••• Άνοιγµα υποδοχής: 220mm. 
•••• Ταχύτητα κοπής: 4m / λεπτό. 
•••• Επίπεδο ασφαλείας: 1. 
•••• Χωρητικότητα κάδου: 11 lt. 
•••• Επίπεδο θορύβου: 72 dB. 
•••• ∆ιαστάσεις (ΠxΒxΥ/mm): 305 x 165 x 305. 
•••• Βάρος: 1,47 kg.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ    ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

  Πα.Γ.Ν.Η – Γ. Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 
 

 

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(Xωρίς Φ.Π.Α.) 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  

ΕΙ∆ΟΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : «Προµήθεια Εξοπλισµού για τις Ανάγκες 
Λειτουργίας του Εξωνοσοκοµειακού Ξενώνα Βραχείας 
Παραµονής Ενηλίκων του Ψυχιατρικού τοµέα του 
ΠαΓΝΗ» 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Πα.Γ.Ν.Η – Γ. Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Η χρηµατοδότηση θα γίνει από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου 
∆υναµικού» 2007-2013 στον άξονα προτεραιότητας 13 
«Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας. 
Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση 
της ∆ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού στις 8 Περιφέρειες 
Σύγκλισης». 

ΚΑΕ 9342, 9343, 9344, 9346, 9347 
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Στο Ηράκλειο σήµερα την …………………., οι υπογράφοντες : 

α) ………………………………………., ∆ιοικητής του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου 
Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Αποκεντρωµένης Μονάδας της Υγειονοµικής Περιφέρειας 
Κρήτης που εδρεύει στο Ηράκλειο και β) ……………………………………  του ……………………………   
κάτοικος  …………………………………………κάτοχος του Αρ. ∆ελτ. Ταυτ. ……………….που 
υπογράφει ως ……………………….……… της εταιρείας………………………………………… σύµφωνα 
µε ……………………………... συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 

Την ………………… διενεργήθηκε Ανοικτός ∆ηµόσιος διαγωνισµός µε βάση την διακήρυξη 
………….. του ΠΑ.Γ.Ν.Η., για την ανάδειξη προµηθευτή …………………………………... 

 

Με την υπ’ αριθµό …………….. απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, εγκρίθηκε το πρακτικό 
τεχνικής αξιολόγησης του Ανοιχτού ∆ηµόσιου διαγωνισµού και µε την υπ’ αριθµό …………………. 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου εγκρίθηκε η κατακύρωση του διαγωνισµού. 

Απεστάλη για ανάρτηση στο ηλεκτρονικό πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» στις __/__/2013 µε Α∆Α: 
________. 

Ο Φ.Π.Α. θα προστίθεται στην συνολική τιµολογιακή αξία και θα επιβαρύνει το Νοσοκοµείο. 

Ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους µε την προαναφερόµενη ιδιότητα του, αναθέτει την 
προµήθεια …………………………… για ένα έτος στο δεύτερο, ονοµαζόµενο στο εξής 
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», ο οποίος και αναλαµβάνει την προµήθεια µε τους κατωτέρω όρους και 
συµφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 

Η σύµβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις των Νόµων: 

1. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19 Α’ / 1-2-1995) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο 
Εµπόριο και άλλες ∆ιατάξεις» . 

2. Του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247 Α’ / 1995) άρθρο 84 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

3. Του Ν. 2741/1999 ( ΦΕΚ 199 Α’ 1999),άρθρο 8, «Κρατικές προµήθειες».  

4. Του Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήµερα. 

5. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα. 

6. Τον Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων  κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 30/14-2- 
2005), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί µε το    Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 279/10-11-2005). 

7. Του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64 Α’ / 16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµο-θεσίας στις 
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διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005.» 

8. Του Π.∆. 118/10-07-2007 « Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Κ.Π.∆.) Φ.Ε.Κ. 150 Α’). 

9. Του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007) «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων 
εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 

10. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) 

11. Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήµερα. 

12. Τον Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3/12/2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», ως τροποποιήθηκε µε τον 
Ν.3840/2010 ( ΦΕΚ 53/Α/2010). «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση των διαδικασιών 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις. 

13. Του Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» άρθρο 24 §4 
(ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010). 

14. Του Ν 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων 
στο ∆ιαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

15. Του Ν.3867/2010, άρθρο 27 (ΦΕΚ 128/Α/03.08.2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης σύσταση 
εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας και άλλες διατάξεις……». 

16. Του Ν.3868/2010, τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 2 «Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος 
Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΦΕΚ 129/τ.Α/3-8-2010). 

17. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και 

άλλες διατάξεις». 

18.  Του Ν. 4052/2012 Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων 
Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας της 
Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη 
µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις. 

19. Την Υ.Α. 4625/14-06-2012 (Φ.Ε.Κ. 1880 Β’ / 14-06-2012). 

20. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 
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4093/2012 και 4127/2013. 

21. Ν. 2238/1994. Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Ενηµερωµένος µέχρι και τον 
N.4110/2013. 

Άρθρο 1ο 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΙΜΗ 

Ακολουθεί ο εξοπλισµός, για τον οποίο η εταιρεία αναδείχθηκε προµηθευτής, µε τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, τον τύπο και τα λοιπά στοιχεία του είδους καθώς και την τιµή µονάδας, σύµφωνα 
µε την διακήρυξη και την προσφορά του προµηθευτή, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας. 

Άρθρο 2ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

∆ιάρκεια της παρούσας σύµβασης ορίζεται διάστηµα 90 ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης __/__/____ έως __/__/____. 

Άρθρο 3ο 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η έγγραφη τεχνική και οικονοµική προσφορά του προµηθευτή αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας σύµβασης και ισχύει σαν όρος αυτής. Ο ανάδοχος εγγυάται την καλή απόδοση του 
εξοπλισµού, η οποία θα αποδεικνύεται κατά τη διάρκεια του χρόνου. Σε περίπτωση που κατά τη 
χρησιµοποίηση του εξοπλισµού παρατηρηθεί οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις λειτουργικές 
προδιαγραφές του, το Νοσοκοµείο επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω νόµιµη ενέργεια. 

Επίσης τα είδη θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα, θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις 
τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού καθώς και στους όρους προσφοράς του. Σε διαφορετική 
περίπτωση θα εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο Π.∆. 118/07, άρθρο 27. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, 
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% 
της συµβατικής αξίας του εξοπλισµού, χωρίς Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
εξοπλισµού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.  
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Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόµενο ποσό ισχύει και 
στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά µόνο επί του ποσού των 
τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίµου. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του ∆ηµοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε 
ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.  

Ο προµηθευτής παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας, ως προβλέπεται στην προσφορά του για χρονικό 
διάστηµα δύο (2) ετών τουλάχιστον.  Ο Προµηθευτής µε δική του µέριµνα και δαπάνη προβαίνει στη 
ρύθµιση, επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτήµατος ή συσκευής λόγω κρυφού ελαττώµατος ή κακής 
κατασκευής. 

Κατά το ίδιο διάστηµα θα γίνονται, µε ευθύνη και µέριµνα του Προµηθευτή, δωρεάν, όλοι οι 
προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς 
και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, µε επισκευή ή αντικατάσταση των τµηµάτων που 
έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευµένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεµβαίνει επιτόπου, εντός 
24 ωρών το αργότερο από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του. 

Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση (π.χ. αναλώσιµα), θα πρέπει οπωσδήποτε 
να αναφερθούν. Ηµεροµηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του 
Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, µε το οποίο βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή, σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης. 
 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Π.∆. 118/07. 

 

Άρθρο 5ο 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Όλα τα προσφερόµενα είδη θα παραδίδονται µε έξοδα, ευθύνη και µέριµνα του προµηθευτή 
εντός 30 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, στην αποθήκη του Νοσοκοµείου και θα 
τοποθετηθούν στο χώρο που θα υποδειχθεί από τους αρµόδιους, σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης και της προσφορά του, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
σύµβασης. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης, θα εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 
και του Π.∆.118/07. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 
Ο Προµηθευτής εγγυάται µε βεβαίωση της αντιπροσωπείας για επάρκεια ανταλλακτικών τουλάχιστον 
για 10 χρόνια 
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Η παράδοση του οχήµατος θα συνοδεύεται από αναλυτικά PROSPECTUS στην Ελληνική γλώσσα 

Κατά την παράδοση του αυτοκινήτου ο Προµηθευτής θα παρέχει δωρεάν εκπαίδευση (αν αυτό 
παραστεί αναγκαίο) χειριστών στη θεωρία, το χειρισµό, τη λειτουργία, αλλά και των τεχνικών στην 
επισκευή και στη συντήρηση και τα µέτρα ασφαλείας των χρηστών και του αυτοκινήτου (Νόµος 
2955/01, άρθρο 2, παρ. 5).  

Άρθρο 7ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο 
από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. 

Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / δικαιολογητικά. Ο 
προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις επί του τιµήµατος των ειδών, που είναι οι εξής: 

Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,10% (επί του αρχικού συµβατικού τιµήµατος προ ΦΠΑ) 

Φόρος εισοδήµατος 4% επί της καθαρής αξίας µετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων. 

Τον προµηθευτή βαρύνουν οι προβλεπόµενοι φόροι και δασµοί, το κόστος εκτελωνισµού ,όλες οι 
νόµιµες κρατήσεις, οι δαπάνες για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας και άλλες σχετικές δαπάνες. 

Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει το Νοσοκοµείο. 

Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης του αυτοκινήτου βαρύνουν τον προµηθευτή. 

 

Άρθρο8ο 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Α. Εκτός των νοµίµων και συµβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον προµηθευτή να εκχωρήσει 
την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να µεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση 
απορρέει από την παρούσα σύµβαση. 

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα και οι Α.Ε. 
διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1905/90. 

Στις περιπτώσεις που ο προµηθευτής έχει συνάψει σύµβαση εκχώρησης των τιµολογίων 
του και εκδοθεί ένταλµα και επιταγή στο όνοµα του προµηθευτή, υποχρεούται ο ίδιος να 
αποδώσει τα ποσά των τιµολογίων που έχει εισπράξει και είναι εκχωρηµένα, στις τράπεζες 
και στις Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόµου, 
µε τους οποίους έχει συναφθεί η µεταξύ τους σύµβαση εκχώρησης. 
 
Β. Οποιαδήποτε αλλαγή των όρων της σύµβασης απαγορεύεται, εκτός εάν σε αντικειµενικά 
δικαιολογηµένες περιπτώσεις και µόνο εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα 
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µέρη µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

Άρθρο 9ο 
ΑΛΛΑΓΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιεί στο Νοσοκοµείο κάθε αλλαγή της κατοικίας του 
και της έδρας της επιχείρησης που εκπροσωπεί. 

 

Άρθρο 10ο 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Είδη που απορρίπτονται για οποιοδήποτε νόµιµο λόγο, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα 
παραλάβει µέσα σε 20 ηµέρες από το χώρο του Νοσοκοµείου µε δαπάνες του χωρίς να µπορεί να 
αξιώσει καµιά αποζηµίωση από το Νοσοκοµείο για την αιτία αυτή. 

Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον ανάδοχο χωρίς συµπληρωµατική 
αµοιβή. 

Η επιστροφή των απορριφθέντων ειδών γίνεται µετά την αντικατάστασή τους µε άλλα ίσης 
ποσότητας και που πληρούν τους όρους της σύµβασης. Κατά τα άλλα ισχύει το άρθρο 33 του Π.∆. 
118/07. 

 

Άρθρο 11ο 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

Με απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’ αυτή, 
εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε το συµβατικό εξοπλισµό, ή δεν επισκεύασε ή 
συντήρησε αυτόν µέσα στο συµβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε µετά από 
αίτησή του. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύµβαση, 
εφόσον: 

• Ο εξοπλισµός δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του 
Νοσοκοµείου. 

• Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Με την απόφαση κήρυξης του ανάδοχου εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του παρασχεθεί η 
δυνατότητα παράδοσης του υλικού µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεµία παράδοση ή αντικατάσταση 
απορριφθέντος εξοπλισµού γίνεται δεκτή. 
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Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύµβαση, 
επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή 
διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.∆. 118/2007. 

 

Σε περίπτωση κατά την οποία το έργο δεν παραδοθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, 
όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση αυτού, και πάντως µέχρι τη λήξη του χρόνου της 
παράτασης που ενδεχοµένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του αναδόχου, εκτός των 
τυχόν προβλεπόµενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιµα του άρθρου 32 του Π.∆. 118/2007, 
κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον 
Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου, o χορηγητής ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα 
προκύψει εις βάρος του Νοσοκοµείου από την µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης. 

Άρθρο 12ο 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων στο 
µέτρο, που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας 
βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 

• Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήµατος ή του εργοστα-  

  σίου του προµηθευτή. 

• Πληµµύρα 

• Σεισµός 

• Πόλεµος 

• Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (διεθνούς δικτύου) 

• Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO) 

O προµηθευτής επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός 
που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκοµίσει στην υπηρεσία τ’ απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο 
προµηθευτής τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσµης παράδοσης της προµήθειας. 
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Άρθρο 13ο 
∆ΙΑΦΟΡΕΣ – ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται ο κανονισµός προµηθειών δηµοσίου και κάθε άλλη σχετική γενική ή 
ειδική διάταξη, που διαφυλάσσει τα συµφέροντα του Νοσοκοµείου. Κάθε διαφορά που θα 
προκύψει µεταξύ των συµβαλλόµενων θα επιλύεται από τα αρµόδια δικαστήρια του Ηρακλείου. 
Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της παρούσας σύµβασης, πρόσθετη συµφωνία, παροχή 
διευκολύνσεως, παράταση χρόνου εκτελέσεως κ.λ.π. γίνεται και θα αποδεικνύεται µόνο έγγραφα 
αποκλεισµένου κάθε άλλου µέσου απόδειξης. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει, µε την παρούσα σύµβαση, 
κάθε ευθύνη και υποχρέωση που απορρέει από αυτή (σύµβαση). Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε 
σε πέντε (5) όµοια αντίγραφα, αφού διαβάστηκε, υπογράφτηκε από τους δύο συµβαλλόµενους. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                                    Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΑ.Γ.Ν.Η. - Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ» 
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