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Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο 

 
 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ    Μαρούσι  
1

η 
ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ       Αρ.Πρωτ 26637/29-10-2013 

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ      
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΒΛΛΑ4690Ω5-ΖΚΟ 
ΠΛΗΡ: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ.  
ΤΗΛ: 2132058394 
FAX: 2132058614  
ΔΙΕΥΘ: Σισμανογλείου 1, Μαρούσι 151 26                                 

 
 

 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΠΔ23Α/2013 

 

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ» 

 

 

του Yποέργου 3 της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»  

με κωδ. MIS 365680 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» 

που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.ygeia-pronoia.gr 

 
www.epanad.gov.gr 

 
www.espa.gr 
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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
1. του N. 3329/05 «περί Ε.Σ.Υ.» 
2. του Ν. 3867/10 αρ. 27 παρ. 11 
3. του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 
4. του Ν. 3918/11 άρ. 5 παρ. 6  
5. την υπ.αριθ. 1179/03-04-2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» με κωδικό 
MIS 365680 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 (ΕΣΠΑ)  
6. την υπ’ αριθμ. 34/14-11-2012, θ.2

ο
 απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές 

7. την υπ’ αριθμ. 16/06.06.2013, θ. 2
ο
 ΗΔ απόφαση του ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του 

διαγωνισμού 
8. την υπ’ αριθμ.34/7-10-2013, θ. 34

ο
 ΗΔ απόφαση του ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του 

επαναληπτικού διαγωνισμού 
9. Τις σχετικές πιστώσεις του ΚΑΕ: 9919 του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου 
10. Γενικότερα, κάθε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω  
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
     

Πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, για την προμήθεια 
  

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ» 
 
1. συνολικού προϋπολογισμού είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια δεκατέσσερα ευρώ (25.614,00€) 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά 

ζητούμενη κατηγορία είδους, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές του Μέρους Β που 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

2. Η ανωτέρω προμήθεια εντάσσεται στο υποέργο 3 της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του 

Ψυχιατρικού Τμήματος Παιδιών και Εφήβων στο Γ.Ν. Σισμανόγλειο» με κωδ. MIS 365680 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.  

3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 13/11/2013 ημέρα Τετάρτη, ώρα 12.00 π.μ. και 

τόπος το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (Σισμανογλείου 1 – Μαρούσι, ισόγειο) δημόσια ενώπιον 

επιτροπής του συγκεκριμένου διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).  

4. Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ώρα 13.30 μ.μ. Η ημερομηνία και ώρα αυτή αποδεικνύεται 

αποκλειστικά και μόνο από το Γενικό Πρωτόκολλο εισερχομένων της Υπηρεσίας μας.  

5. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται αποκλειστικά στη Γραμματεία του Νοσοκομείου (γενικό 

Πρωτόκολλο, κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου). Όσες προσφορές κατατίθενται μετά από ανωτέρω 

ημερομηνία  είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

6. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί 

τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 

7. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν δραστηριότητα 
συναφή με το φυσικό αντικείμενο του υποέργου και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
Διακήρυξης: 

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 
β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
γ) Συνεταιρισμοί. 
δ) Κοινοπραξίες.  
Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο 
εάν κατακυρωθεί σ’ αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, η περιβολή 
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 
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8. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. 
Oι κρατήσεις είναι οι εξής :  
α)0,10% επί του ποσού προ ΦΠΑ υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 
β)  4% προκαταβολή φόρου (8% για παροχή υπηρεσιών) 

9. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της) σε ηλεκτρονική μορφή στις εξής ιστοσελίδες στο 

διαδίκτυο: α) στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.sismanoglio.gr) , β) στην ιστοσελίδα της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του Τομέα Υγείας & Κ.Α. (www.ygeia-pronoia.gr) και γ) στην ιστοσελίδα της 

Διαύγειας 

 
Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 
 

 
Δρ. ΟΛΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

1. ΜΕΡΟΣ Α: « ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» 

2. ΜΕΡΟΣ Β: «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ» 

3. ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

 

Κοιν: 

1. Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Γλάδστωνος 1α  & Πατησίων, Αθήνα)  

 

Εσωτ. Κοιν: 

1. Γραφείο Διοικητή 

2. Γραφείο Αναπληρωτή Διοικητή 

3. Γραφείο Δ/ντη Διοικητικής Υπηρεσίας 

4. Γραφείο Προμηθειών 

5. Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

6. Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών & Εφήβων 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sismanoglio.gr/
http://www.ygeia-pronoia.gr/
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΠΔ23Α/2013 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 
 
 

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ» 
 

του υποέργου 3 της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» με κωδ. MIS 365680 του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
A.1. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
O παρόν διαγωνισμός εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1, της πράξης «Προμήθεια 
εξοπλισμού για τη λειτουργία του Ψυχιατρικού Τμήματος Παιδιών και Εφήβων στο Γ.Ν. Σισμανόγλειο» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.  
Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια: Ιματισμού, Ειδών Κουζίνας και Λοιπού 
εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Ψυχιατρικού Τμήματος Παιδιών και Εφήβων του Σισμανόγλειου 
Γ.Ν. σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην τεχνική περιγραφή της διακήρυξης (ΜΕΡΟΣ Β). 
 
Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή. Ειδικότερα, η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την 
χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Δηλαδή, η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που έχει προσφέρει την 
χαμηλότερη τιμή ανά είδος από τους συμμετέχοντες και εφόσον έχει προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
και πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές. Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό με την παρούσα 
Προκήρυξη είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις 
που προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ 
Αναθέτουσα Αρχή 
Το Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής που εδρεύει στο Μαρούσι οδός Σισμανογλείου 1, 15 126 Μαρούσι 
και το οποίο προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό. 
Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού 
Το Γραφείο Προμηθειών του Σισμανογλείου Γενικού Νοσοκομείου Αττικής που εδρεύει στο Μαρούσι οδός 
Σισμανογλείου 1, 15 126 Μαρούσι.  
Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας 
Η κα Καλλιγέρη Ελλη που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τεχνικές προδιαγραφές) τηλέφωνο 
επικοινωνίας 2132058 317- 2132058 277, Fax: 2132058 607, όλες τις εργάσιμες ημέρες 10:00-12:00 
Διακήρυξη 
Η παρούσα διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β: Αντικείμενο - 
Περιγραφή του Έργου, Μέρος Γ: Παραρτήματα. 
Έργο 
Η προμήθεια και εγκατάσταση (όπου απαιτείται) υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού, όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο Μέρος Β της παρούσης.  
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού 
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της αναθέτουσας 
αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 
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Προσφέρων 
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό και υποβάλλουν προσφορά με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με την αναθέτουσα αρχή. 
 
 
Εκπρόσωπος 
Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον προσφέροντα- που 
μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον προσφέροντα 
ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα 
μέλη της ένωσης. 
Αντίκλητος 
Το πρόσωπο που ο προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του 
προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για 
τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής με τον προσφέροντα. 
Ανάδοχος 
Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει σύμβαση με την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη 
διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα. 
Κατακύρωση 
Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον προμηθευτή. 
Σύμβαση 
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την 
ανακοίνωση της κατακύρωσης.  
Γλώσσα 
Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα 
στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων αναδόχων 
που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης 
είναι η ελληνική. 
Συμβατικά τεύχη 
Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας αρχής με τον ανάδοχο του έργου και όλα τα τεύχη που τη 
συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη σύμβαση, β. τη διακήρυξη και το 
τεύχος με τους όρους της διακήρυξης, γ. την οικονομική προσφορά του προμηθευτή και δ. την τεχνική 
προσφορά του προμηθευτή (Πίνακας Συμμόρφωσης). 
Προϋπολογισμός 
Η εκτιμώμενη από την αναθέτουσα αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσσόμενης 
προμήθειας. 
Συμβατικό Τίμημα 
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια. 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
Συλλογικό όργανο της αναθέτουσας αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για την παρακολούθηση και την 
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου της εν λόγω σύμβασης, μέσα στον καθοριζόμενο από 
αυτήν χρόνο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την προμήθεια ορίζονται στο Μέρος Β’ «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» της παρούσης διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των 
προκηρυχθεισών ειδών και ποσοτήτων, είτε κατά είδος ανάλογα με τη δυνατότητα του προσφέροντος / 
προμηθευτή. 
 
 
A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 4. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής 
για την προκήρυξή του. Γενικότερα, κάθε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται αναλογικά για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από 
την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 118/07, άρθ. 15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 

ΑΡΘΡΟ 6. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Αντίγραφα της διακήρυξης δεν θα διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών. Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-12:00 στα τηλέφωνα 2132058 394 
(Παναγοπούλου Δέσποινα), 2132058 317 - 2132058 277 (Καλλιγέρη Ελλη) 
H διάθεση του  ηλεκτρονικού αρχείου της Διακήρυξης  θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  
www.sismanoglio.gr δωρεάν. Στην περίπτωση αυτή τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις, που θα προκύψουν 
θα δημοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου να λάβει γνώση για 
αυτές. Η αναζήτηση των διευκρινήσεων-τροποποιήσεων θα γίνεται με βάση τον αριθμό της Διακήρυξης. 
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους 
του αναθέτουσας αρχής. 
 

ΑΡΘΡΟ 7. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα  οριζόμενα στην 
παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 13:30 στη Γραμματεία του 
Σισμανόγλειου Γενικού Νοσοκομείου Αττικής (Γενικό Πρωτόκολλο, κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου) στην οδό 
Σισμανογλείου 1, στο Μαρούσι. 
 
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά 
επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Σισμανογλείου Γενικού Νοσοκομείου Αττικής, στην 
οδό Σισμανογλείου 1, Μαρούσι στις 13/11/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες από  τους  ενδιαφερόμενους μέσα στα χρονικά όρια που 
ορίζει η διακήρυξη σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και 
συνοδευόμενες με  τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην 
Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και υποβάλλονται μέσα σε ένα 
ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελο).  
 
Στον κυρίως φάκελο πρέπει να αναγράφετε ευκρινώς: 
 

ΠΡΟ ΣΦΟ Ρ Α  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΣΜΑNΟΓΛΕΙΟY ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΔ….Α/2013 

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ» 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ……./…./…… 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ………….. 
 

Ν Α Μ ΗΝ ΑΝΟ ΙΧΘ ΕΙ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙ Α  
 

Μέσα στον κυρίως φάκελο της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τοποθετούνται, χωριστός  σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη 
“Τεχνική Προσφορά” και επί ποινή απορρίψεως χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη “Οικονομική 
Προσφορά” καθώς και όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία ως εξής: 
 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», ο οποίος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως προσδιορίζονται στην 
παρούσα και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό του Υποψηφίου Αναδόχου. 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», οποίος περιέχει όλα τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου 
όπως απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. 
 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», οποίος περιέχει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του Υποψηφίου 
Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα Διακήρυξη. 
 
Οι ως άνω επιμέρους (τρεις) φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
 
α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Εντός του  φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα κατωτέρω δικαιολογητικά 
συμμετοχής. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, 
όπως προαναφέρθηκε συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86  ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία 
τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του 
τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να 
αξιολογηθούν.   

http://www.sismanoglio.gr/
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 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 επί ποινή απορρίψεως  στην οποία θα δηλώσουν ότι :  

  α) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας, 
  β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό 
  γ) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους  

δραστηριότητας, 
  δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και    

των   υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα . 
  ε) Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται    

από την  Υπηρεσία 
 Εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, όταν η δαπάνη 

των προσφερομένων ειδών ξεπερνά τις δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€) με ΦΠΑ. Κάθε προσφορά αυτών 
που συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει ποσοστό 5% της συνολικής 
αξίας (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για ένα τουλάχιστον 
ένα (1) μήνα μετά την οριστική παράδοση των ειδών.  

 
Επειδή ο διαγωνισμός αφορά σε διαφορετικά είδη και επιτρέπεται η προσφορά μέρους αυτών, γίνεται 
δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας 
όλων των προβλεπομένων ειδών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό, ήτοι 5%, που αναλογεί στην 
συνολική αξία των προσφερόμενων ποσοτήτων.   

 
β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης: 
 

 Πλήρης τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή (ανά 
κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης όσο 
και τα συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά (σε 
πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα, έγχρωμα όπου απαιτείται), ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική 
αξιολόγηση 
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό την αναφερόμενη προμήθεια για την 
ύπαρξη συστήματος ISO και σήμανσης CE. 
Η προσκόμιση δικαιολογητικών σήμανσης CE MARΚ & ISO ή άλλου τύπου πιστοποιήσεων για τα 
προϊόντα-είδη θεωρείται απαραίτητη. 
   

 Υπεύθυνη δήλωση, του Ν.1599/86 με την οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει ότι το προσφερόμενο 
είδος (ή τα είδη εφόσον υποβάλλει προσφορά περισσότερα του ενός) πληρούν τις απαιτούμενες 
τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. 

 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του προσφέροντος, με την οποία θα αναφέρει την επιχειρηματική 
μονάδα στην οποία κατασκευάζεται το προσφερόμενο είδος, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.  

 
Αντιπροσφορές (εναλλακτικές προσφορές) δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να τοποθετηθούν στον 
κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, 
οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση 
θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας 
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά 
ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. 
 
Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς συμπεριλαμβάνεται ο αντίστοιχος Πίνακας Συμμόρφωσης (βλέπε 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:ΠΙΝΑΚΑΣ 1) 
 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται απαραίτητα σε 
δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων σε έντυπη μορφή, εκ των οποίων το ένα να είναι 
πρωτόπυπο και να αναγράφεται «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο και να αναγράφετε 
«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές, με αρίθμηση του 
περιεχομένου τους και αντίστοιχο ευρετήριο.  
 
Η υποβολή προσφοράς  στο διαγωνισμό αυτόματα δεσμεύει τους συμμετέχοντες  ότι τα είδη που προσφέρουν 
είναι ασφαλισμένα μέχρι την παράδοση τους στο Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων και επιπλέον εφόσον 
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πρόκειται για  συσκευές-μηχανήματα,  ότι εγγυώνται την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία τους για χρονικό 
διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών. Απόκλιση από τον όρο αυτό συνεπάγεται αυτομάτως απόρριψη της 
προσφοράς.  
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό συσκευών-μηχανημάτων  πρέπει: α) Να συνοδεύουν την τεχνική τους 
προσφορά με οδηγίες χρήσης και συντήρησης των προσφερομένων προϊόντων τους στην ελληνική γλώσσα, οι 
οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο (το οποίο επίσης θα κατατίθεται) και να φέρουν την 
έγκριση του κατασκευαστή.  
 
Τα  prospectus, όταν ζητούνται, πρέπει  να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της τεχνικής 
προσφοράς και να φέρουν αντίστοιχη παραπομπή  με τον α/α του προσφερόμενου είδους. Σε περίπτωση  που 
τεχνικά στοιχεία των προδιαγραφών δεν αναφέρονται στα  prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική 
επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο του Οίκου κατασκευής του προϊόντος  και όχι από τοπικούς 
αντιπροσώπους για την τεκμηρίωση των συγκεκριμένων στοιχείων της τεχνικής προσφοράς των 
συμμετεχόντων. 
 

γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η τιμή πρέπει να δίνεται σε ευρώ (€), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, 
και να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. 
 
Στην προσφερόμενη τιμή επισημαίνεται ότι πρέπει να περιλαμβάνεται α) τιμή χωρίς ΦΠΑ β) ποσοστό ΦΠΑ επί 
τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος, σε περίπτωση λανθασμένου ΦΠΑ, αυτός μπορεί να διορθώνεται από 
την Αναθέτουσα Αρχή και γ) τιμή με ΦΠΑ.  
 
Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται 
υπόψη η τιμή ολογράφως. 
 
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παραλαβή της προμήθειας. 
Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή 
πέραν του αντίτιμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική 
παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους. 

 

Στο φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς συμπεριλαμβάνεται ο αντίστοιχος Πίνακας Οικονομικής προσφοράς 
(βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:ΠΙΝΑΚΑΣ 2) 
 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η 
οικονομική προσφορά σε έντυπη  σύμφωνα με το Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος, 
απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο, στο οποίο να αναγράφετε «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» 
και το δεύτερο φωτοαντίγραφο στο οποίο να αναγράφετε «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»), η οποία θα περιέχει τα οικονομικά 
στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης. 
 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογεγραμμένη από τον προσφέροντα, το 
δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει 
την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή 
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η οικονομική προσφορά και η τεχνική προσφορά θα ανοιχτούν παράλληλα την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος από την αρμόδια επιτροπή. 

Για την επιλογή της Προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: 
1. Αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών (εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις της Διακήρυξης). Η Αξιολόγηση των 

τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τους Πίνακες Συμμόρφωσης του Παραρτήματος (ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ). Η Επιτροπή αξιολογεί το κατά πόσον οι Προσφορές των 
υποψηφίων Αναδόχων πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον ΜΕΡΟΣ Β- 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και στον Πίνακα Συμμόρφωσης. 

2. Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί στο στάδιο της τεχνικής 
αξιολόγησης, όπως προκύπτει από τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου. 

3. Κατάταξη των προσφορών ανά είδος και ανά προσφέρων.   
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ΑΡΘΡΟ 10. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του μπορεί να 
προτείνει: 

 Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρους αυτής. 

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

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

 Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση της 
προμήθειας. 

 Ματαίωση της προμήθειας.  
 
Σύμφωνα  με το Ν.3918/11 (άρθρο 13), γίνεται σύγκριση των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του 
Παρατηρητηρίου Τιμών, όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 
Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω  παραδεκτές  τιμές, απορρίπτονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΣΥΜΒΑΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ) 

Στον προμηθευτή στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, αποστέλλεται εγγράφως ανακοίνωση και 
προσκαλείται να προσέλθει σε (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης 
Με την έγγραφη ανακοίνωση στον προμηθευτή η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της 
σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 
 
 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπρόθεσμα 
τη σύμβαση 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 Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο συγκεκριμένος διαγωνιζόμενος 
βαρύνεται και με τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισμού και γίνεται καταλογισμός σε βάρος του αρνηθέντος να 
υπογράψει υποψηφίου, της οικονομικής διαφοράς που τυχόν προκύπτει εάν τελικά η αναθέτουσα αρχή 
προκρίνει αυτή τη λύση. 
 

ΑΡΘΡΟ 12. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει εφάπαξ στους χώρους του Τμήματος Ψυχιατρικής Παιδιών και 
Εφήβων στο Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής, Σισμανογλείου 1, Μαρούσι όπως ορίζεται από την 
περιγραφή της προμήθειας (ΜΕΡΟΣ Β΄ της παρούσας). 
 
Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής. Κατά τη διαδικασία 
παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και 
ποιοτικός έλεγχος. 
Σαν χρόνος παράδοσης ορίζονται οι 60 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας 
του διαγωνισμού, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού έργου. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης 
δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
 



 
Σελίδα 10 

 

ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου είναι η προμήθεια: Ιματισμού, Ειδών Κουζίνας και Λοιπού 
Εξοπλισμού,  
Η προμήθεια περιλαμβάνει τα είδη που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες ανά είδος και ποσότητα. Η 
περιγραφή των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών που παρατίθεται στη συνέχεια. 
 
 
 

4. ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 
Προϋπολογισμός 8.080,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Α. ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΑ 40 

2 ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ 40 

3 ΚΟΥΒΕΡΛΙ 20 

4 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ 10 

5 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ 25 

6 ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 50 

7 ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ 50 

8 ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 20 

9 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΡΩΜΜΑΤΟΣ 10 

10 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ σε τ.μ. 

11 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ (τύπου roller) σε τ.μ. 

12 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ τ.μ. 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ: - 

 

 

Β. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 
4.1 ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΑ 

- Τα σεντόνια θα πρέπει να είναι 100% βαμβακερά, ελάχιστο βάρος 500 γρ/τμ 
- Διαστάσεων 1,70 Χ 2,50 μ. (απόκλιση  0,05 εκατοστά)  
- Ανεξίτηλα χρώματα 
- Πλενόμενα μέχρι και τους 90

0
C 

- Δυνατότητα επιλογής χρώματος από το προσωπικό του Τμήματος  Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων 
από δειγματολόγιο που θα φέρει ο προμηθευτής στο χώρο του νοσοκομείου. 
 

4.2 ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ  

- Οι μαξιλαροθήκες θα πρέπει να είναι 100% βαμβακερές ελάχιστο βάρος 150 γρ/τμ 
- Διαστάσεων 0,50 Χ 0,70 μ. (απόκλιση  0,05 εκατοστά)  
- Ανεξίτηλα χρώματα 
- Πλενόμενα μέχρι και τους 90

0
C 

- Δυνατότητα επιλογής χρώματος από το προσωπικό του Τμήματος  Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων 
από δειγματολόγιο που θα φέρει ο προμηθευτής στο χώρο του νοσοκομείου. 
 

4.3 ΚΟΥΒΕΡΛΙ 

- Τα κουβερλί θα πρέπει να είναι 100% βαμβακερά, ελάχιστο βάρος 500 γρ/τμ 
- Διαστάσεων 1,60χ2,40 μ. (απόκλιση  0,05 εκατοστά)  
- Ανεξίτηλα χρώματα 
- Πλενόμενα μέχρι και τους 90

0
C 
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- Δυνατότητα επιλογής χρώματος από το προσωπικό του Τμήματος  Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων 
από δειγματολόγιο που θα φέρει ο προμηθευτής στο χώρο του νοσοκομείου. 

 
4.4 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ 

- Οι κουβέρτες θα πρέπει να είναι 100% merinos, με φάσα σατέν, ελάχιστο βάρος 700 γρ/τμ 
- Διαστάσεων 1,65χ2,40 μ. (απόκλιση  0,05 εκατοστά)  
- Ανεξίτηλα χρώματα 
- Πλενόμενα μέχρι και τους 90

0
C 

- Δυνατότητα επιλογής χρώματος από το προσωπικό του Τμήματος  Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων 
από δειγματολόγιο που θα φέρει ο προμηθευτής στο χώρο του νοσοκομείου. 

 
4.5 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ 

- Τα μαξιλάρια θα πρέπει να είναι λευκά με κάλυμμα 100% βαμβακερό, ελάχιστο βάρος 1000 γρ/τμ 
- Η γέμιση να είναι 100% βαμβάκι 
- Διαστάσεων 0,50χ0,70 μ.  
- Πλήρως Υποαλλεργικά και να απορροφά την υγρασία. 
- Πλενόμενα μέχρι και τους 50

0
C 

 
4.6 ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

- Οι πετσέτες θα πρέπει να είναι 100% βαμβακερές, ελάχιστο βάρος 500 γρ/τμ 
- Διαστάσεων 0,50χ1,00 μ. 
- Ανεξίτηλα χρώματα 
- Πλενόμενες μέχρι και τους 90

0
C 

- Δυνατότητα επιλογής χρώματος από το προσωπικό του Τμήματος  Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων 
από δειγματολόγιο που θα φέρει ο προμηθευτής στο χώρο του νοσοκομείου. 

 
4.7 ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ 
 

- Οι πετσέτες θα πρέπει να είναι 100% βαμβακερές, ελάχιστο βάρος 500 γρ/τμ 
- Διαστάσεων 0,70χ1,40 μ. 
- Ανεξίτηλα χρώματα 
- Πλενόμενες μέχρι και τους 90

0
C 

- Δυνατότητα επιλογής χρώματος από το προσωπικό του Τμήματος  Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων 
από δειγματολόγιο που θα φέρει ο προμηθευτής στο χώρο του νοσοκομείου. 

 
4.8 ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
 

- Οι πετσέτες θα πρέπει να είναι 100% βαμβακερές & απορροφητικές, ελάχιστο βάρος 300 γρ/τμ 
- Διαστάσεων 0,50χ0,70 μ. 
- Ανεξίτηλα χρώματα 
- Πλενόμενες μέχρι και τους 90

0
C 

- Δυνατότητα επιλογής χρώματος από το προσωπικό του Τμήματος  Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων 
από δειγματολόγιο που θα φέρει ο προμηθευτής στο χώρο του νοσοκομείου. 

 
4.9 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΡΩΜΜΑΤΟΣ 

 Προστατευτικό Κάλυμμα Πετσετέ επιφάνειας με PVC υπόστρωμα για αδιάβροχη προστασία του 
στρώματος, ελάχιστων διαστάσεων 200 x 100 cm, 0,25 στα πλαϊνά, αντίστοιχο του στρώματος. 

 Να έχει αδιάβροχη επένδυση και να είναι υποαλλεργικό, απορροφητικό, αεριζόμενο. 

 Να προστατεύουν και διατηρούν το στρώμα καθαρό, να πλένονται και δίνουν περισσότερη αντοχή 
στο ύφασμα και στο στρώμα. 

 Σύνθεση: επιφάνεια: 100% Βαμβάκι 90γρ/τμ, βάση: Πολυέστερ, PVC 35γρ/τμ, πλαϊνή επιφάνεια: 

ελαστικό ύφασμα - 50% Βαμβάκι 50% Πολυέστερ 

 
4.10 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 
Οι κουρτίνες θα τοποθετηθούν στα δέκα δωμάτια των εφήβων της κλινικής και διαθέτουν παράθυρο. 

- Οι διαστάσεις του παραθύρου είναι 1,80μ. ύψος Χ 1,25μ. πλάτος, περίπου θα απαιτηθούν 3,75m
2 

για 
κάθε παράθυρο, συνολικά 37,50m

2  
κατ’ ελάχιστο. Τα ακριβή τ.μ. θα εξαρτηθούν και από την επιλογή 

του υφάσματος, τα ακριβή μέτρα και τις απαραίτητες ραφές.  

- Σε κάθε παράθυρο θα τοποθετηθεί black out (white back) για σκίαση, 100% polyester, πάχος περίπου 
0,40 mm, και βάρος 320-340gr/m

2
. Ενδεικτικά περίπου 20m

2
 Θα πρέπει να υπολογισθούν και τις ραφές 

- Η ραφή της κουρτίνας θα γίνει ξεχωριστά από το black out. 
- Θα πρέπει να είναι πλενόμενες και άκαυστες 
- Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων και σχεδίων από το προσωπικό του Τμήματος  Ψυχιατρικής Παιδιών 

και Εφήβων από δειγματολόγιο που θα φέρει ο προμηθευτής στο χώρο του νοσοκομείου.  
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- Η ραφή και η τοποθέτηση συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά και θα γίνει από τον προμηθευτή (μετά 
από συνεννόηση) 

 
 
4.10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ (τύπου roller) 
 

- Το σύστημα σκίασης τύπου Roller Blinds με λειτουργία μέχρι κλίση 90 μοιρών θα τοποθετηθεί σε 16 
παράθυρα, περίπου 55-60 τ.μ.  

- Οι διαστάσεις του παράθυρου είναι 1,80μ. ύψος Χ 1,25μ. Θα τοποθετηθούν δύο μηχανισμοί για να 
υπάρχει η δυνατότητα ανοίγματος του παραθύρου. Το παράθυρο έχει άνοιγμα στο επάνω μέρος. Ο ένας 
μηχανισμός πρέπει να έχει διαστάσεις 1,0Χ1,25 (επάνω μέρος) και ο δεύτερος 1,26Χ1,25 (κάτω μέρος). 
Οι ακριβείς διαστάσεις θα πρέπει να ληφθούν από τον προμηθευτή.  

- Το υλικό να είναι 100% polyester, πάχος περίπου 0,20-0,70mm, και βάρος 150-170gr/m
2
. 

- Σε 3 παράθυρα θα τοποθετηθεί black out (white back) για σκίαση, 100% polyester, πάχος περίπου 0,40 
mm, και βάρος 320-340gr/m

2
.  

- Στο χώρο του μονόδρομου καθρέπτη θα τοποθετηθεί roller και black out διαστάσεων 1,4Χ1,2. 
- Όλα τα υλικά κου θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να αντέχουν στο φως και την υγρασία, τα χρώματα να 

είναι πιστοποιημένα σε ανθεκτικότητα. 

- Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων και σχεδίων από το προσωπικό του Τμήματος  Ψυχιατρικής Παιδιών 
και Εφήβων από δειγματολόγια που θα φέρει ο προμηθευτής στο χώρο του νοσοκομείου.  

- Η ραφή και η τοποθέτηση συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά και θα γίνει από τον προμηθευτή (μετά 
από συνεννόηση). 
 

 
4.11 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 
Τοποθέτηση ταπετσαρίας σε χρώματα και σχέδια επιλογής του προσωπικού του Τμήματος  
α) στο χώρο της κουζίνας, περίπου 2 τετραγωνικά μέτρα 
β) στο χώρο του γυμναστηρίου περίπου 2 τετραγωνικά μέτρα 
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5. ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

 
Προϋπολογισμός 1.765,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 

Α. ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΠΙΑΤΑ / ΦΛΙΤΖΑΝΙΑ / ΚΟΥΠΕΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ 140 τμχ 

2 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ   50 τμχ 

3 ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΑ ΑΠΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ 80 τμχ. 

4 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΤΑΨΙΑ 3 τμχ 

5 ΠΙΑΤΕΛΕΣ  4 τμχ 

6 ΣΑΛΑΤΙΕΡΕΣ  8 τμχ 

7 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ 5 τμχ 

8 ΔΙΣΚΟΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 2 τμχ 

9 ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΚΑΝΑΤΕΣ 14 τμχ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ: 300  

 

 

Β. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 
5.1 ΠΙΑΤΑ / ΦΛΙΤΖΑΝΙΑ / ΚΟΥΠΕΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ 

 
Στην συγκεκριμένη κατηγορία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω είδη από μελαμίνη: 
 

 20 ρηχά πιάτα 23cm,  

 20 βαθιά πιάτα 20cm,  

 20 ρηχά συνοδευτικά πιάτα μικρά (σαλάτας, φρούτου κ.λπ.) 18cm 

 20 μπωλ ζυμαρικών, δημητριακών ή άλλης χρήσης 19cm,  

 20 κούπες 280ml  

 20 φλυτζάνια με πιατάκι 230ml.  

 20 διαφανή καπάκια που επιτρέπουν να βλέπουμε το φαγητό 28cm, µε ειδική αντιθαµβωτική επεξεργασία  
(Τα μεγέθη σε cm  είναι ενδεικτικά, μικρές αποκλίσεις +-1 cm μπορούν να υπάρξουν)  

 

 Να είναι ανθεκτικά στη θραύση, στους λεκέδες & στις γρατζουνιές. 

 Να αντέχουν σε θερμοκρασίες έως και 90ο C. 

 Να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.  

 Να διαθέτουν πιστοποίηση NSF & έγκριση από το  Ελληνικό Χημείο του Κράτους, να φέρουν την 
ένδειξη CE, να είναι εγκεκριμένα από την E.E. 

 Τα είδη να προσφέρονται σε  διάφορα χρώματα & σχέδια και η επιλογή τους να γίνει από το Τμήμα 
Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων. 

 
5.2 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ   
 
Στην κατηγορία περιλαμβάνονται: 

 30 ποτήρια πλαστικά 280ml  
 20 ποτήρια πλαστικά 330ml με καπάκι & καλαμάκι 

 Να είναι ανθεκτικά στη θραύση, στους λεκέδες & τις γρατζουνιές. 
 Να αντέχουν σε θερμοκρασίες έως και 90ο C. 

 Να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.  

 Να φέρουν την ένδειξη CE, να είναι εγκεκριμένα από την E.E. & να διαθέτουν πιστοποίηση NSF & έγκριση 
από το  Ελληνικό Χημείο του Κράτους 
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 Τα είδη να προσφέρονται σε  διάφορα χρώματα & σχέδια και η επιλογή τους να γίνει από το Τμήμα 
Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων. 

 
 

5.3  ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΜΕΛΑΜΙΝΗ 
 
Στην κατηγορία περιλαμβάνονται: 
Μαχαιροπίρουνα από μελαμίνη 

 10 πιρούνια 
 10 κουτάλια 
 10 πιρουνάκια 
 10 κουταλάκια 

Μαχαιροπίρουνα από ανθεκτικό πλαστικό 
 10 πιρούνια 
 10 κουτάλια 
 10 πιρουνάκια 
 10 κουταλάκια 

 

 Να είναι κατάλληλα για έφηβους 

 Να είναι ανθεκτικά στη θραύση, στους λεκέδες & στις γρατζουνιές. 

 Να αντέχουν σε θερμοκρασίες έως και 90οC. 

 Να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.  

 Να διαθέτουν πιστοποίηση NSF & έγκριση από το  Ελληνικό Χημείο του Κράτους, να φέρουν την 
ένδειξη CE, να είναι εγκεκριμένα από την E.E. 

 Τα είδη να προσφέρονται σε  διάφορα χρώματα & σχέδια και η επιλογή τους να γίνει από το Τμήμα 
Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων. 

 
5.4  ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΤΑΨΙΑ  
 
Στην κατηγορία περιλαμβάνονται τρία ταψιά ανοξείδωτα (Inox 18/10) ως ακολούθως: 

 1 ταψί στρογγυλό 28 cm 
 1 ταψί στρογγυλό 36 cm 
 1 ταψί στρογγυλό 40 cm 

 

 Τα ταψιά θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 18/ 10 κορυφαίας ποιότητας. 

 Να αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες (κρύο-ζέστη) 

 Να είναι ανθεκτικό στη σκληρή χρήση, με γυάλισμα που διαρκεί. 

 Ασφαλές για επαφή με τρόφιμα.  

 Να εφαρμόζετε σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ISO 9001 2000. 

 
 
5.5  ΠΙΑΤΕΛΕΣ  
Στην κατηγορία περιλαμβάνονται 4 πιατέλες μελαμίνης ως ακολούθως: 

 2 πιατέλες τετράγωνες 30Χ30cm 
 2 πιατέλες στρογγυλές 30cm  

 

 
5.6  ΣΑΛΑΤΙΕΡΕΣ  
Στην κατηγορία περιλαμβάνονται 8 σαλατιέρες μελαμίνης ως ακολούθως: 

 2 σαλατιέρες - μπωλ στρογγυλές 22cm με καπάκι 
 4 σαλατιέρες στρογγυλές 28cm με αντίστοιχες κουτάλες σερβιρίσματος 
 2 σαλατιέρες στρογγυλές 30cm   
Μικρές αποκλίσεις +-1 ή 2 cm μπορούν να γίνουν αποδεκτές 

 
Τα είδη να προσφέρονται σε  διάφορα χρώματα & σχέδια και η επιλογή τους να γίνει από το Τμήμα Ψυχιατρικής 
Παιδιών και Εφήβων. 

 

 
5.7  ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ  
Στην κατηγορία περιλαμβάνονται συνολικά 5 τεμάχια ως ακολούθως: 

 1 χύτρα ρηχή 32cm ή 12 λίτρων 
 1 χύτρα βαθιά 36cm ή 22 λίτρων 
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 1 μαρμίτα 40cm ή 50 λίτρων, η οποία να συμπεριλαμβάνει αντίστοιχη στρογγυλή θήκη μακαρονιών 
(σουρωτήρι)  

 1 τηγάνι 32cm  
 1 κατσαρόλα σοτέ 28cm ή 3,5 λίτρων 

 

 Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι από παχύ ανοξείδωτο χάλυβα 18/ 10 κορυφαίας ποιότητας. 

 Να αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες (κρύο-ζέστη) 

 Να είναι ανθεκτικό στη σκληρή χρήση, με γυάλισμα που διαρκεί και δεν φθείρετε. 

 Οι λαβές να είναι φαρδιές για καλό πιάσιμο με ανάλογη καμπυλότητα και ο πάτος να είναι παχύς και 
αντικολλητικός 

 Ασφαλές για επαφή με τρόφιμα.  

 Να εφαρμόζετε σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ISO 9001 2000. 
 
 
5.8  ΔΙΣΚΟΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 
 
Στην κατηγορία περιλαμβάνονται 2 δίσκοι σερβιρίσματος τύπου grippy ως ακολούθως: 

 1 δίσκος ορθογώνιος 55Χ40cm  

 1 δίσκος ορθογώνιος 45Χ35cm  
Μικρές αποκλίσεις +-1 ή 2 cm μπορούν να γίνουν αποδεκτές 
Τα είδη να προσφέρονται σε  διάφορα χρώματα & σχέδια και η επιλογή τους να γίνει από το Τμήμα Ψυχιατρικής 
Παιδιών και Εφήβων. 
 
 
5.9  ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΚΑΝΑΤΕΣ 
 
Στην κατηγορία περιλαμβάνονται συνολικά 14 φαγητοδοχεία ως ακολούθως: 

 2 ορθογώνια λευκά ή διαφανή έστω να διακρίνεται το φαγητό με χρωματιστό καπάκι, χωρητικότητας από 
8,5 έως 9,0 λίτρα 

 10 ορθογώνια λευκά ή διαφανή έστω να διακρίνεται το φαγητό με χρωματιστό καπάκι, χωρητικότητας 
από 5,5 έως 8,5 λίτρα 

 2 κανάτες νερού ή χυμού λευκές ή διαφανή ώστε να διακρίνεται το περιεχόμενο, 4-5 λίτρα 
 
Βασική προϋπόθεση να μπαίνουν στο πλυντήριο πιάτων και στην κατάψυξη. Να αντέχουν στους -20

ο
C έως 

+90
o
C. Το εσωτερικό τους να είναι λείο για να αποφεύγονται σημεία - παγίδες φαγητού.   

 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για όλα τα είδη της κατηγορίας αυτής επιθυμητή είναι η προσκόμιση εγχειριδίων ή 
δειγμάτων καθώς και αποδεικτικών πιστοποίησης.   
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6. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ 

 
Προϋπολογισμός 15.769,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 

Α. ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 

2 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΙΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΦΕΓΓΙΤΕΣ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

24 

3 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΗΣΥΧΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 1  

4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ 
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

(βλέπε πιν.) 

5 ΞΥΛΙΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΑΚΙ 1 

6 ΤΡΑΠΕΖΙ PING-PONG 1 

7 ΚΟΠΤΙΚΟ ΓΚΙΛΟΤΙΝΑ Α4 1 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ: - 

 

 

Β. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

6.1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

Η παρακάτω προμήθεια και τοποθέτηση αφορά τις εργασίες και τα υλικά για πόρτα εισόδου στο τμήμα της 
Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων, προδιαγραφών ως παρακάτω: 

- Θα τοποθετηθεί μεταλλικός κοιλοδοκός  βαρέως τύπου,  σχήματος πί, βαμμένος, ο οποίος θα στηριχθεί  
εκτός από τα πλαϊνά και στην οροφή , διατομής διαστάσεων 10Χ10Χ3χιλ μπροστά από την 
υπάρχουσα κάσα χωρίς αυτή να ξηλωθεί και το κενό που θα προκύψει θα καλυφθεί . 

-   Ύψος ορόφου :  3,39μ. 
-   Ύψος ψευδοροφής : 2,55μ. 
-    Άνοιγμα κτίστη : 2,09μ. 
-   Ύψος  υπάρχουσας πόρτας  : 2,14μ. 
-    Άνοιγμα Υπάρχουσας πόρτας :1,815μ. 
- Η  νέα πόρτα θα είναι  δίφυλλη μεταλλική ( όχι αλουμινίου),διαστάσεων όπως η υπάρχουσα, πυράντοχη, 
με όλα τα είδη  κιγκαλερίας ( μεντεσέδες βαρέως τύπου, πόμολα  βαρέως τύπου εργονομικά ,κλειδιά 
ασφαλείας ), θα φέρει φεγγίτη Φ45 με άθραυστο ,πυράντοχο τζάμι σε ύψος 1,50μ. από το δάπεδο σε κάθε 
φύλλο, καλή στερέωση του ενός φύλλου με εσωτερικούς σύρτες, βαμμένη, χρώματος επιλογής μας. 
Παρατηρήσεις: 

- Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφθούν τον χώρο, για καλύτερη ενημέρωση των 

συνθηκών.  

- Θα γίνει αποκατάσταση όλων των μερεμετιών που θα προκύψουν.  

- Όλα τα προϊόντα αποξήλωσης θα απομακρυνθούν από τον χώρο του Νοσοκομείου.  

- Για την ασφάλεια του προσωπικού υπεύθυνος θα είναι ο προμηθευτής.  

- Οι ακριβής διαστάσεις θα ληφθούν από τον προμηθευτή.  

- Η τοποθέτηση θα γίνει μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.  

- Θα ληφθούν μέτρα ασφαλείας για αποφυγή προβλημάτων από την χρήση κολλήσεων. 

 
6.2 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΙΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΦΕΓΓΙΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
Η παρακάτω προμήθεια και τοποθέτηση αφορά κιγκλιδώματα σε 24 φεγγίτες παραθύρων διαφόρων διαστάσεων 
ως παρακάτω: 
 

 Αριθμός φεγγιτών με άνοιγμα 1,30μ. -  τεμάχια 21 

 Αριθμός φεγγιτών με άνοιγμα 0,90μ. -  τεμάχια  1 
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 Αριθμός φεγγιτών με άνοιγμα 1,00μ. -  τεμάχια  1 
 
Το υλικό θα είναι: Σωλήνας βαρέως τύπου πράσινος βαρέως τύπου Φ 1/2’, ηλεκτροστατικής βαφής, κόκκινου 
χρώματος, δύο σειρές σε κάθε φεγγίτη οριζόντια με τις αντίστοιχες φλάντζες στα άκρα. 
   
 
6.3 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΗΣΥΧΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 

- Να επενδυθεί πλήρως με στρώματα τόσο στο δάπεδο, όσο και στους τοίχους. Τα στρώματα τόσο του 

δαπέδου όσο και του τοίχου, να είναι από αφρώδες βραδύκαυστο υλικό κατάλληλης σκληρότητας και να 

διαθέτουν επαναφορά στην αρχική τους θέση μετά από την όποια άσκηση πίεσης. Η επένδυση τους να 

είναι από ανθεκτικό, αδιάβροχο μη τοξικό βινύλιο (PVC) σε διάφορα χρώματα κατ΄επιλογή.  

- Το πάχος των στρωμάτων  θα είναι 10 cm  για άνεση και αποφυγή τυχόν τραυματισμών. Το ύψος αυτών 

θα ανέρχεται τα 1,80 μέτρα για να εξασφαλίσουμε την πλήρη ασφάλεια των παιδιών. 

 
 
6.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 3D Puzzles συναρμολογούμενα με μεγάλα κομμάτια 10 

2 φυλλα πλεξιγκλας 30cm*40cm*2mm 30 

3 χρωματα για γυαλι σετ ολα τα χρωματα 20ml  3 sets 

4 πινακας μαρκαδορου με τρίποδο 70*96 1 

5 εξυπνα παιχνιδια σπαζοκεφαλιες ξυλινα διάφορα 5 

6 συλλογη μουσικων οργάνων  1 

7 θηκη μουσικών οργάνων  1 

8 δακτυλομπογιές 10 χρώματα  20 

9 δακτυλομπογιες 6 χρώματα αφής 0 12 

10 βερνίκι δακτυλομπογιάς και τέμπερας  2 

11 μαρκαδοροι ψιλής γραφής 24 χρώματα  40 

12 μαρκαδοροι χονδρής γραφής 10 χρώματα  20 

13 μαρκαδοροι υφάσματος  10 χρώματα  5 

14 υλικα ψυχοκινητικής βασικο gymkit  1 

15 στεφανια πλακε gymkit  1 

16 πλαστικές χάντρες  2 

17 ψιλες γυάλινες χάντρες  2 

18 ματ χάντρες 3 1 

19 περλες λουλουδια 1 

20 maxi κορδονια  3 

21 κορδονια απο τεχνητο μετάξι  3 

22 πλαστικα κορδόνια   3 

23 πολυκλιπς  4 

24 νημα ναυλον  2 

25 τεμπερα κοκκινη 1 λιτρο  2 

26 τεμπερα πρασινη 1 λιτρο   2 

27 τεμπερα κιτρινη 1 λιτρο   2 

28 τεμπερα μπλε 1 λιτρο  2 

29 τεμπερα λευκο 1 λιτρο 2 

30 τεμπερα μαυρο 1 λιτρο  2 

31 τεμπερα θαλασσι 1 λιτρο 1 

32 τεμπερα καφε 1 λιτρο  1 

33 τεμπερα φουξια 1 λιτρο  1 

34 τεμπερα πορτοκαλι 1 λιτρο  1 

35 τεμπερα ροζ 1 λιτρο  1 

36 τεμπερα βιολετι 1 λιτρο  1 

37 αντλιες τεμπερας  2 

38 πινελα σετ των 12  20 

39 κολλα λευκη ΒΙΟ 1 λιτρο 2 

40 χρυσοκολλα γιγας 120ml 5 χρωματα 2 
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α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

41 γυψος 1 κιλο    10 

42 καλούπια γύψου ζωα θαλασσας  1 

43 καλούπια γύψου αρκουδάκια  1 

44 καλουπια γύψου ζωακια κηπου  1 

45 καλουπια γύψου πασχα  1 

46 καλουπια γυψου κορνίζες  1 

47 καλουπια χριστουγεννιατικη διακοσμηση   1 

48 καλουπια κοχυλια  1 

49 χαρτι ρολο 50εκ*50μετρα  2 

50 πιστολακι σιλικονης 60βαττ  2 

51 κολλα σιλικονης 500γρ  5 

52 σεγα ξυλου χειρος 1 

53 σετ ζαχαροπλαστικης γιγας   1 

54 μπαλα soft 20εκ  2 

55 μπαλα βολλευ  2 

56 μπαλα μπασκετ hellas    2 

57 μπαλα ποδοσφαιρου hellas    2 

58 κανσον 50*70 130γρ κιτρινο 10 

59 κανσον 50*70 130γρ  πρασινο 10 

60 κανσον 50*70 130γρ  κοκκινο 10 

61 κανσον 50*70 130γρ   μπλε 10 

62 κανσον 50*70 130γρ  καφε 10 

63 κανσον 50*70 130γρ   πορτοκαλι 10 

64 κανσον 50*70 130γρ  μαυρο 10 

65 κανσον 50*70 130γρ  λευκο 10 

66 κανσον 50*70 130γρ   μωβ 10 

67 κανσον 50*70 130γρ   γαλαζιο 10 

68 κυπελακια για μπογια  σετ των 6 4 

69 μπασκετα εσωτερικού χώρου με βάση 1 

70 παιχνιδι στοχων βελκρο 2 

71 
αυτοκολλητα τοιχου διακοσμητικά εφηβικα σχεδια μεγαλο 
μεγεθος 30 

72 σακος του μποξ  1 

73 χρωματα για υφασμάτα-μπλουζες primo 10 χρωματα  2 σετ 

74 κολλα ρευστη γενικης χρησης κρυσταλλιζε 0,5 λιτρου ακρυλική 10 

75 μικρο δραπανο dremmel set με αξεσουαρ 3000-15 1 

76 δραπανο black and decker epc 14ca 1 

77 καρφωτικο πιστολι χειρος bosch ht14 1 

78 black and decker κατσαβιδι ηλεκτρικο με σετ μυτες a7073-xj 1 

79 πιστολακι μαλλιων 1500w 2 

80 ισιωτικη μαλλιων ψαλιδι 2 

81 μηχανη κουρεματος επαγγελματικη ανδρικη 1 

82 
στρώμα δαπέδου γυμναστικής διαστάσεων  180Χ60Χ1,5cm από 
ανθεκτικό υλικό  σε μπλε χρώμα 5 

83 

Παιδικό Τραπεζάκι Ημικυκλικό 120Χ60 ύψος 52-54 cm , μασίφ 
ξύλο, λακαρισμένη MDF, επιφάνεια χρώματος μπλε, μη τοξικά 
βερνίκια 1 

84 
Καρέκλα Νηπιαγωγείου, στρογγυλεμένες άκρες για ασφάλεια, 
διαστάσεις καθίσματος 26Χ27cm ύψος 30cm, χρώματος πράσινο 2 

 
 
 
6.5 ΞΥΛΙΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΑΚΙ 
Χαρακτηριστικά:  
Γήπεδο: MDF 5mm  
Πόδια: MDF 12mm  
Πλαίσια ποδιών: MDF 5mm  
Ρυθμιστές ποδιών: 04cm χρωμιωμένο ατσάλι  
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Ράβδοι παικτών: 12,7mm χρωμιωμένο ατσάλι  
Ράβδοι τέρματος: Δυνατότητα επιλογής μεταξύ ενός και τριών παικτών  
Τριβείς: ολίσθησης  
Μετρητές: πλαστικοί χειροκίνητοι  
Μπάλες: 3 τμχ. μικρού μεγέθους  
Είσοδοι μπάλας: σε κάθε πλαϊνή ποδιά  
Επιστροφείς μπάλας: εσωτερικοί σε κάθε εμπρός ποδιά  
Βάρος καθαρό/μικτό: 20,4/25,7kg  
Διαστάσεις γηπέδου: 102Χ58cm  
Διαστάσεις τραπεζιού: 119Χ61,2Χ78cm 

- Να φέρει τα ανάλογα πιστοποιητικά 
 
 
 
6.6 ΤΡΑΠΕΖΙ PING-PONG 
Χαρακτηριστικά: 

- Πολυεστερική επιφάνεια 22mm  
- Ιδανικό για εσωτερικό χώρο  
- Μεταλλικό πλαίσιο πάχους 50mm 
- Εύκολα συναρμολογούμενη βάση από τετράγωνο σωλήνα 
- Στιβαρή κατασκευή δυο τεμαχίων για εύκολη αποθήκευση 
- 2 Σταθερές βάσεις μεταφοράς με 4 περιστρεφόμενα ροδάκια 
- Μηχανισμός αναδίπλωσης με αυτόματο σύστημα διπλού κλειδώματος 
- Χαμηλό κέντρο βάρους και ύψος (διπλωμένο) 165cm.  
- Διαστάσεις διεθνών προδιαγραφών (Μ/Π/Υ): 274x152,5x76cm. 
- Διαστάσεις μεταφοράς (Μ/Π/Υ): 62x166cm 
- Βάρος περίπου 106 κιλά 
- Το δίχτυ, 4 ρακέτες και 20 μπαλάκια να συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά 
- Να φέρει τα ανάλογα πιστοποιητικά 

 
 
 
6.7 ΚΟΠΤΙΚΟ ΓΚΙΛΟΤΙΝΑ Α4 
 
Κοπτικό γκιλοτίνα Α4 ιδανικό για να κόβετε χαρτί, χαρτόνι, διαφάνειες, φωτογραφίες. 
Θα πρέπει να διαθέτει: 

 Ατσάλινη λεπίδα κοπής 
 Οδηγό για ευθυγράμμιση κοπής χαρτιών 
 Οδηγό χαρτιού 
 Ειδική ασφάλεια κλειδώματος για αποφυγή ατυχήματος 
 Επιφάνεια με αρίθμηση για σωστά περιθώρια 
 Να μπορεί να κόψει άνετα 10 φύλλα μαζί. 

 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

- Οι ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να πιστοποιούνται με 

πρωτότυπα ενημερωτικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου, τα οποία θα φέρουν τους κωδικούς 

κατασκευής και φωτογραφία του, υπό προμήθεια, είδους.  

- Η τεχνική περιγραφή θα υποβληθεί απαραιτήτως γραμμένη στην ελληνική και θα αναφέρεται σε μία 

προς μια τις απαιτήσεις.  

- Να υποβληθεί φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια (όχι μονολεκτικά) και 

με τη σειρά, που αναφέρονται οι ζητούμενοι όροι και προϋποθέσεις των τεχνικών προδιαγραφών.  

- Με την προσφορά να κατατεθούν εγχειρίδια λειτουργίας.  

- Για την εγγύηση, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη απαιτείται ιδιαίτερη δήλωση αποδοχής, η οποία θα 

συνοδεύει την προσφορά κάθε είδους.  
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ΜΕΡΟΣ Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

Ο Υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει τον κάτωθι Πίνακα και να τον συμπεριλάβει στον σφραγισμένο Υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Το Είδος και οι Προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στο Μέρος Β ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

1 Α1 ΣΕΝΤΟΝΙΑ 
ΧΡΩΜΑΤΙΤΣΑ 

Β 4.1     

2 Α2 ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ Β 4.2    

3      

      

      

      

      

      

      

  

 

 

Στοιχεία Υποψηφίου  

(Επωνυμία, Διεύθυνση, τηλέφωνα, fax, email, ΑΦΜ, ΔΥΟ κ.λπ.) 

 

 

Ημερομηνία……………………… 

 

Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου & Σφραγίδα  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Ο Υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει τον κάτωθι Πίνακα και να τον συμπεριλάβει στον σφραγισμένο Υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε ευρώ) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

% 
ΦΠΑ 

 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  

(ΜΕ ΦΠΑ) 

1        

2        

3        

        

        

        

        

        

        

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ………………………………………………………………… (ολογράφως) 

 

 

Στοιχεία Υποψηφίου  

(Επωνυμία, Διεύθυνση, τηλέφωνα, fax, email, ΑΦΜ, ΔΥΟ κ.λπ.) 

 

 

Ημερομηνία……………………… 

 

Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου & Σφραγίδα  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας:______________________________________________________ 

Κατάστημα:______________________________________________ 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________ 

Προς το: ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Σισμανογλείου 1, 151 26 

Μαρούσι 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ 

………….. ΕΥΡΩ. 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. 

………} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας}, 

 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο 

διαγωνισμό της….………….για εκτέλεση τμήματος του έργου «…………….» και συγκεκριμένα για 

το τμήμα του έργου που αφορά στην υπερ- περιφέρεια……………….. συνολικής 

αξίας..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον 

ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά 

για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } 

 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 

σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς 

να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα μετά την οριστική παράδοση των 

ειδών Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, 

με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 

λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 
Στο Μαρούσι σήμερα ………… …./…/…/…… στο Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής μεταξύ των 
συμβαλλομένων,  
αφενός του Σισμανογλείου Γενικού Νοσοκομείου Αττικής, που εδρεύει στο Μαρούσι στο Μαρούσι, 
Σισμανογλείου 1, 151 26 Μαρούσι (ΑΦΜ 998986625, ΔΟΥ Αμαρουσίου), όπως εκπροσωπείται νόμιμα 
κατά την υπογραφή της παρούσας από 
τ……………………………………………………………………………, το οποίο θα αποκαλείται στο εξής 
«Αναθέτουσα Αρχή» και  
αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία ……………………………………………………….. (ΑΦΜ 
…………………….. ΔΟΥ ……………………..) (ή ενδεχομένως της ένωσης ή της κοινοπραξίας των 
εταιρειών α)……………….. , β)……………………. κ.λπ.) που εδρεύει στην ………………………….. (οδό 
……….. αριθμό…………..), όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τ… 
……………………………………, η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Ανάδοχος», 
 
Λαμβάνοντας υπόψη:  
1) Την υπ΄αριθμ……/…….. Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για το έργο «…………….….». 
2) Την από …/…/……. και με αριθμ. Πρωτ. …….//…..-….-……. προσφορά του Αναδόχου, που 
υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης. 
3) Την υπ΄ αριθμ………//……-……-…… Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε 
το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Ανάδοχο, κατόπιν σχετικής 
γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 
4) Την υπ’αριθμ………..//…..-…..-…… Ανακοίνωση Κατακύρωσης προς ……………………… 
 
 

ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ, ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ τα εξής: 
 

Άρθρο 1
ο
 Γενικοί Όροι 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα 
προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
 

Άρθρο 2
ο
 Αντικείμενο της Σύμβασης 

 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού …………………………… για την 
κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων του Σισμανογλείου Γενικού 
Νοσοκομείου Αττικής.  
Συγκεκριμένα, ορίζεται η προμήθεια των κατωτέρω υλικών στις ποσότητες που περιγράφονται στον 
παρακάτω Πίνακα: 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

1  1  

2  1  

 
Kατά τη σύμβαση ο Προμηθευτής οφείλει για τα είδη στα οποία έγινε η κατακύρωση να τηρήσει όλους 
τους όρους των προδιαγραφών 
 

 
Άρθρο 3

ο
 Διάρκεια της Σύμβασης 

Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να παραδώσει τα παραπάνω είδη μέσα σε εξήντα (60) ημέρες, από την 
υπογραφή της σύμβασης αυτής. Αν ο Προμηθευτής δεν παραδώσει εμπρόθεσμα τα είδη, θα επιβληθούν 
σε βάρος του οι κυρώσεις που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. 

 
Άρθρο 4

ο
 Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να μεταφέρει και να συναρμολογήσει, εγκαταστήσει και θέσει σε πλήρη 
δοκιμαστική λειτουργία για όποιον εξοπλισμό απαιτείται τα είδη με δικά του έξοδα και ευθύνη, στο Τμήμα 
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Ψυχιατρικής παιδιών και Εφήβων στο ΓΝΑ «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ» και να επιδείξει τη λειτουργία 
τους, όπου απαιτείται. 
Μη σωστή λειτουργία αυτών αυτόματα συνεπάγεται την άμεση αντικατάστασή τους στην ίδια ποιότητα με 
τα προηγούμενα. 
Κάθε φθορά ή απώλεια κατά την μεταφορά και συναρμολόγηση – εγκατάσταση βαρύνει τον Προμηθευτή 
και μόνον αυτόν. 
 
 

Άρθρο 5
ο
 Αμοιβή Αναδόχου – Τρόπος Πληρωμής 

Συνολικό συμβατικό τίμημα συμφωνείται το ποσό των …………………. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ.  
Στο παραπάνω συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται οι παρακάτω κρατήσεις που βαρύνουν τον Ανάδοχο: 
α) 0,10% ΕΑΑΔΗΣΥ 
β)  4% προκαταβολή φόρου (8% για παροχή υπηρεσιών) 
 
Προσκομίζεται κατά την υπογραφή αλλά και κατά την πληρωμή φορολογική και ασφαλιστική 
ενημερότητα. 
 
Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει μετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης - 
παραλαβής τους από την Επιτροπή Παραλαβής και καλής εκτέλεσης της σύμβασης και λειτουργίας των 
ειδών για οποία από αυτά απαιτείται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
Το ποσό της συνολικής δαπάνης θα καταβληθεί στον ανάδοχο σε ευρώ μετά την θεώρηση του 
χρηματικού εντάλματος και μετά την χρηματοδότηση από την Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α και συγκεκριμένα από τις 
πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 0918) και από τα ενάριθμο έργο 
2012ΣΕ09180087. 
 
 

Άρθρο 6
ο - 

Ποινικές ρήτρες. 

Η μη εκτέλεση ή η μη σωστή εκτέλεση των όρων της παρούσης συμβάσεως  από την προμηθεύτρια, θα 
συνεπάγεται εκτός των άλλων νομίμων συνεπειών που προβλέπονται στα άρθρα 32,33 και 34 του  Π.Δ. 
118/07  (ΦΕΚ 150 /Τεύχος Α/ 10-7-07), την κατάπτωση σε βάρος της προμηθεύτριας και σε όφελος του 
Νοσοκομείου, ποινικής ρήτρας ποσού ίσου με το 10% του συνολικού τιμήματος που συμφωνήθηκε για 
την προμήθεια των ειδών. 
Η μη οριστική παράδοση σε λειτουργία του υπό προμήθεια είδους μέσα στα όρια της συμβατικής 
προθεσμίας, συνεπάγεται την κατάπτωση σε βάρος της προμηθεύτριας και σε όφελος του Νοσοκομείου 
ποινικής ρήτρας ποσού ίσου με το  3ο/οο επί του συνολικού τιμήματός του για κάθε ημέρα καθυστέρησης 
της παράδοσής του. 
Για καθυστέρηση της οριστικής παράδοσης σε λειτουργία του μηχανήματος πέραν  των εξήντα  (60) 
ημερών, μπορεί το Νοσοκομείο να κηρύξει έκπτωτη την προμηθεύτρια, σε βάρος της οποίας επέρχονται 
οι συνέπειες από τη μη εκτέλεση των όρων της παρούσης συμβάσεως. 
Τα ποσά των ποινικών ρητρών που θα καταπέσουν, θα εισπράττονται από την εγγύηση της 
Προμηθεύτριας, σε περίπτωση δε που αυτή θα εξαντληθεί, θα παρακρατούνται από το τίμημα που έχει 
πιστωθεί. Σε περίπτωση τέλος ανυπαρξίας αυτού, θα εισπράττονται απ' ευθείας από την προμηθεύτρια. 
Οι παραπάνω συνέπειες επέρχονται ανεξάρτητα από κάθε άλλη νόμιμη υποχρέωση της προμηθεύτριας 
για τις παραπάνω αιτίες, ως και ανεξάρτητα από την αποζημίωση που δικαιούται το Νοσοκομείο για την 
τυχόν ζημιά που θα υποστεί από τις αιτίες αυτές. 

 
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

1. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση μέσα 
στην προθεσμία του ορίστηκε (10 ημέρες, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της διοίκησης της 
αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 
2. Με τη ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από 
κάθε δικαίωμά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα υλικά μέσα στο 
συμβατικό χρόνο. 
3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν η προμήθεια των ειδών δεν παραδόθηκε ή 
αντικαταστήθηκε με ευθύνη του Δημοσίου ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
4. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η 
δυνατότητα παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας 
του διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση απορριφθέντων υλικών 
γίνεται δεκτή. 
5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται 
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του 
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διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή 
διαζευκτικά οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. 
 

 Άρθρο 7
ο - 

Αρμόδια δικαστήρια 

 Για όλα τα θέματα της παρούσης συμβάσεως και τις τυχόν για αυτά διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ 
των συμβαλλομένων, ως μόνα αρμόδια καθορίζονται με την παρούσα τα δικαστήρια της Αθήνας, και η 
Προμηθεύτρια αποδέχεται ανεπιφύλακτα να υποβληθεί αποκλειστικά  
Η παρούσα σύμβαση διέπεται υπό των διατάξεων του Ν.2286/95, του Ν. 2362/95, του Π.Δ. 60/07 
και του Π.Δ. 118/07. 
 
Όλοι οι όροι της προκύπτουσας σύμβασης συμφωνούνται ως ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να 
γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική 
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Αφού αυτά συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν σε τρία 
πρωτότυπα και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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