
 1 

    

        ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ  

7
η
 ΤΠΔ ΚΡΖΣΖ 

 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ  

‘’ Ο ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ‘ 

              

 

                                              

 

 

ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 

Σο Γενικό Νοζοκομείο Υανίυν « Ο Άγιορ Γεώπγιορ» με ηην ςπ’ απιθμ. 31
η 

/ππκ24ο /11-08-2021 Απόθαζη ηος Διοικηηικού 

ςμβοςλίος (685146907Σ-Β3 και έσονηαρ ςπότη ηιρ διαηάξειρ ηος Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01, ηον Νόμο 

4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Τπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώρ και ηιρ διαηάξειρ ηος Ν 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄36/09-03-2021) Εκζςγσπονιζμόρ, 

απλοποίηζη και αναμόπθυζη ηος πςθμιζηικού πλαιζίος ηυν δημοζίυν ζςμβάζευν, ειδικόηεπερ πςθμίζειρ ππομηθειών 

ζηοςρ ηομείρ ηηρ άμςναρ και ηηρ αζθάλειαρ και άλλερ διαηάξειρ για ηην ανάπηςξη, ηιρ ςποδομέρ και ηην ςγεία, όπυρ αςηοί 

ιζσύοςν 

 

ΑΝΑΚΟΗΝΩΝΔΗ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  

«ΠΔΝΣΔ (5) ΚΛΗΝΩΝ  ΚΑΗ ΟΚΣΩ (8) ΚΟΜΟΓΗΝΩΝ με ΣΡΑΠΔΕΟΣΟΤΑΛΔΣΑ»  (CPV 33192130-2)  

ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ 

 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Γενικό Νοζοκομείο Υανίυν «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Επείγοςζα Έπεςνα Αγοπάρ μέζυ ηηρ πλαηθόπμαρ i-supplies 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 
Σην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά μόνο 

βάζει ηιμήρ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΟΙ  ΠΡΟΦΟΡΕ ΝΑ ΚΑΣΑΣΕΘΟΤΝ ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ 

ΜΕΩ ΣΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ « i-supplies» έυρ ηην Σπίηη 31-08-2021   

και ώπα 14:00μμ 

ΣΑ  ΛΟΙΠΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΔΤΝΑΜΙΑ 

ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ ΣΗΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΤ) ΝΑ  

ΑΠΟΣΑΛΟΤΝ ΣΟ Ε-MAIL: entousakis@chaniahospital.gr 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ Γενικό Νοζοκομείο Υανίυν «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ      

 

Ππομήθεια «Πένηε (5) κλινών  και οκηώ (8) κομοδίνων με 

ηπαπεζοηοςαλέηα»  (CPV 33192130-2) για ηιρ ανάγκερ ηηρ 

Μονάδαρ Δμθπαγμάηων 

Κωδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ) 
                                                

7111 

    ΑΡΗΘΜΟ AITHMAΣΟ (REQ) 

ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΜΔΤΖ  

21REQ009078448 2021-08-16 

21REQ009080797 2021-08-17 

0000466024
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 

 

       Πποϋπολογιζμόρ   28.000,00 εςπώ άνες .Φ.Π.Α.24% 

       Πποϋπολογιζμόρ  34.720,00 εςπώ  ζςμπ .Φ.Π.Α. 24% 

 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 
Γενικό Νοζοκομείο Υανίυν «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» 

ημείωζη: Διάπκεια ιζσύορ ηυν πποζθοπών : 180 ημέπερ. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΕΜΑΥΙΟ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Σηλ: 28210 22300  Ε-mail: entousakis@chaniahospital.gr 

 

Θ παροφςα Ζρευνα Αγοράσ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε από το 

Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36/9-3-2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ 

πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειών ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ 

αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία» και ιςχφει για επιμζρουσ 

διατάξεισ από 9/3/2021 και όπωσ τίκεται ςε ιςχφ από 01/06/2021. 

 

 

Ο  ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΓΔΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΑΝΗΩN                                                                                        

 

 

ΜΠΔΑ  ΓΔΩΡΓΗΟ  
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ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ - ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

A/Α 

ΕΙΔΟ 

ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

ΚΛΙΝΙΚΘ – ΣΜΘΜΑ ΣΕΜΑΧΙΑ 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΑΝΑ ΣΕΜ  (Χωρίσ 

ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  

(Χωρίσ .ΦΠΑ 24%) 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  

(υμπ.ΦΠΑ 24%) 

1 ΘΛΕΚΣΡΙΚΘ ΚΛΙΝΘ Μονάδα Εμφραγμάτων 5 4.000,00€ 20.000,00€ 24.800,00€ 

2 
ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΜΕ 
ΑΠΟΠΩΜΕΝΘ 

ΣΡΑΠΕΗΟΣΟΤΑΛΕΣΑ 
Μονάδα Εμφραγμάτων 8 1.000,00€ 8.000,00€ 9.920,00€ 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΕΝΣΕ (5) ΚΛΙΝΕ ΚΑΙ 
ΟΚΣΩ (8) ΚΟΜΟΔΙΝΑ 
ΜΕ ΑΠΟΠΩΜΕΝΘ 
ΣΡΑΠΕΗΟΣΟΤΑΛΕΣΑ 

Μονάδα Εμφραγμάτων 13 

 

28.000,00€ 34.720,00€ 

 

 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΘΛΕΚΣΡΙΚΘ ΚΛΙΝΘ 

1.Θ κλίνθ να είναι θλεκτρικι, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και ςχεδιαςμοφ, κατάλλθλθ για Νοςοκομειακι χριςθ 

και να καλφπτει τθν Ευρωπαϊκι οδθγία EN 60601-2-52. 

2. Ο ςχεδιαςμόσ και τα υλικά καταςκευισ τθσ κλίνθσ να επιτρζπουν τον εφκολο και αποτελεςματικό 
κακαριςμό τθσ κακϊσ και τθν αποφυγι μετάδοςθσ λοιμϊξεων. 
Ο μεταλλικόσ ςκελετόσ να είναι βαμμζνοσ με αντιμικροβιακι  θλεκτροςτατικι βαφι και τα πλαςτικά μζρθ 
τθσ κλίνθσ  (μετϊπθ -κάγκελα) να ζχουν  ειδικι  αντιμικροβιακι ςφςταςθ ιόντων αργφρου ag(όχι επικάλυψθ) 
για τθν πρόλθψθ των ενδονοςοκομειακϊν λοιμϊξεων. Να κατατεκεί πιςτοποιθτικό του καταςκευαςτικοφ 
οίκου. 
 

3. Θ επιφάνεια κατάκλιςθσ να εδράηετε τουλάχιςτον ςε δυο κολόνεσ και να είναι τριϊν κινθτϊν τμθμάτων 

και ενόσ ςτακεροφ.H πλάτθ να είναι από ακτινοδιαπερατόH.P.L και τα υπόλοιπα τμιματα να καλφπτονται 

από προςκαφαιροφμενο καλουπωτό κερμοπλαςτικό ABS με ειδικι αντιμικροβιακι ςφςταςθ ιόντων 

αργφρου ag (όχι επικάλυψθ) για τθν πρόλθψθ των ενδονοςοκομειακϊν λοιμϊξεων. Να κατατεκεί 

πιςτοποιθτικό του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

4. Οι μετϊπεσ κεφαλισ και ποδιϊν να είναι ενιαίεσ, καταςκευαςμζνεσ από διαμορφωμζνο πλαςτικό υλικό, 

ανκεκτικό ςτα ςυνικθ απολυμαντικά υγρά τα οποία χρθςιμοποιοφνται ςτα Νοςοκομεία. Να είναι εφκολα 

προςκαφαιροφμενεσ με δυνατότθτα αςφάλιςθσ ςτο ςκελετό και να διατίκενται ςε διάφορα χρϊματα. Θ 

μετϊπθ κεφαλισ να είναι ςτακερι ϊςτε να μθν ακολουκεί τισ κινιςεισ τθσ επιφάνειασ κατάκλιςθσ. 

5. Οι μετϊπεσ να είναι ςτακερζσ κατά τθν άςκθςθ δφναμθσ ςε αυτζσ, ϊςτε να αντζχουν ςτισ μθχανικζσ 

καταπονιςεισ και να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και ωσ λαβζσ οδιγθςθσ για τθν μεταφορά τθσ κλίνθσ. 

6. Να ςυνοδεφεται με ηεφγοσ πλαϊνϊν κιγκλιδωμάτων (τζςςερα ςτο ςφνολο τουσ ι περιςςότερα), από 

πλαςτικό υλικό, που να προφυλάςςουν τον αςκενι από πτϊςθ, αλλά να κακιςτοφν δυνατι τθν εφκολθ 

αποβίβαςθ αυτοφ, όταν παραςτεί ανάγκθ. Να ζχουν φψοσ τουλάχιςτον 40 εκ. και να διακζτουν μθχανιςμό 

αναδίπλωςθσ με κίνθςθ κακ’ φψοσ κατακόρυφα προκειμζνου να μθν καταλαμβάνουν χϊρο ςτο πλάϊ κατά το 

ανεβοκατζβαςμα τουσ δθμιουργϊντασ τόξο προσ τα ζξω, ϊςτε να μθν προςκροφουν ςε παρακείμενο 

εξοπλιςμό.(πχ κομοδίνο)  

 

7. Θ κλίνθ να φζρει ενςφρματο χειριςτιριο που να πραγματοποιεί  θλεκτρικά  τισ ακόλουκεσ κζςεισ μζςω 5 

μοτζρ: 

- Εφροσ διακφμανςθσ φψουσ μεταξφ 40-80 cm ± 5% 
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- Σμιματοσ πλάτθσ τουλάχιςτον 70ο μοίρεσ. 

- Σμιματοσ μθρϊν τουλάχιςτον 30 ο μοίρεσ. 

- Trendelburg\Αntitrendelenburg τουλάχιςτον 15 ο μοίρεσ. 

- Ανεξάρτθτθ Θλεκτρικι Ανφψωςθ των ποδιϊν τουλάχιςτον 20 ο μοίρεσ. 

8. Να διακζτει ενςφρματο κεντρικό πίνακα ελζγχου για αποκλειςτικι χριςθ από το νοςθλευτικό προςωπικό 

όπου κα εκτελεί τισ παραπάνω ρυκμίςεισ και με επιπλζον δυνατότθτα κλειδϊματοσ μερικϊν ι όλων των 

κινιςεων για λόγουσ αςφαλείασ (να γίνει αναλυτικι περιγραφι). Επίςθσ από το κεντρικό χειριςτιριο να 

υπάρχουν ειδικζσ κινιςεισ όπου κα εκτελοφνται με το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ όπωσ CPR, καρδιολογικι 

καρζκλα, autocontour, λιψθ τθσ εξεταςτικισ κζςθσ (οριηοντίωςθ τθσ κλίνθσ),κλπ. Να διακζτει κζςθ 

αποκικευςθσ του κεντρικοφ πίνακα ελζγχου και εναπόκεςθσ κλινοςκεπαςμάτων. 

9. Να λειτουργεί με τάςθ 220V 50Hz. Να διακζτει ςφςτθμα ενζργειασ με επαναφορτιηόμενθ μπαταρία ςε 

περίπτωςθ διακοπισ του ρεφματοσ για όλεσ τισ θλεκτρικζσ κινιςεισ. 

10.Θ κλίνθ να διακζτει μθχανικό ςφςτθμα με ευκρινι, εφκολα προςβάςιμο διακόπτθ (ι μοχλό) για άμεςθ 

οριηοντίωςθ προσ ζκτακτεσ περιπτϊςεισ αναγκϊν CPR. Σο ςφςτθμα αυτό να οριηοντιϊνει και κατεβάηει 

αυτόματα και το φψοσ του κρεβατιοφ ςτο ελάχιςτο φψοσ.  

11. Σο τμιμα πλάτθσ να μετακινείται προσ τα πίςω όταν ανεβαίνει ϊςτε να μθν ολιςκαίνει ο αςκενισ, για να 

αποφεφγονται πιζςεισ των εςωτερικϊν οργάνων τθσ κοιλιακισ χϊρασ του αςκενοφσ και να μθ 

δθμιουργοφνται πιζςεισ για τθν αποφυγι των κατακλίςεων. 

  

12. Για τθν προςταςία των θλεκτρικϊν μοτζρ να υπάρχει ςφςτθμα προςταςίασ υπερφόρτωςθσ και να 

υπάρχει θχθτικό alarm αν το βάροσ επί τθσ κλίνθσ ξεπερνά το αςφαλζσ βάροσ λειτουργίασ. 

13. Να διακζτει τζςςερισ (4) περιςτρεφόμενουσ τροχοφσ διαμζτρου 150 mm, με ςφςτθμα ταυτόχρονθσ 

πζδθςθσ και ςφςτθμα κατεφκυνςθσ. 

14. τισ τζςςερισ (4) γωνίεσ τθσ να φζρει προςκρουςτιρεσ για τθν εξομάλυνςθ των προςκροφςεων κατά τθ 

μετακίνθςι τθσ, κακϊσ και κζςεισ για τθ ςτιριξθ διαφόρων εξαρτθμάτων (ςτατϊ οροφ, βραχίονεσ ζλξθσ, 

κ.α.). 

15. Θ κλίνθ να ςυνοδεφεται επιπλζον με: 

- Ζνα (1) ςτατϊ οροφ με δφο μεταλλικά άγκιςτρα. 

- Μια (1) Διαγραμματοκικθ 

- Ειδικά άγκιςτρα για τθ ςτιριξθ ουροςυλλεκτϊν και από τισ δυο πλευρζσ τθσ κλίνθσ. 

16. Διαςτάςεισ κλίνθσ : 2250mm X 1050mm±10%. 

17. Να είναι κατάλλθλθ για υπζρβαρουσ αςκενείσ. Να ζχει αντοχι ςε βάροσ αςκενι 220 Kgr τουλάχιςτον . 

19. Να αναφερκοφν επιπρόςκετα ςυςτιματα αςφαλείασ τα οποία διακζτει θ κλίνθ . 

20. Να προςφερκοφν προσ επιλογι παρελκόμενα εξαρτιματα που δφναται να τοποκετθκοφν ςτθν κλίνθ. 

21. Όλεσ οι κλίνεσ να διακζτουν ενςωματωμζνο ςφςτθμα επιμικυνςθσ του μικουσ τθσ επιφάνειασ 

κατάκλιςθσ, τουλάχιςτον 18cm, για τθν εξυπθρζτθςθ αςκενϊν μεγαλφτερου αναςτιματοσ. 

Θ κλίνθ να ςυνοδεφεται με ςτρώμα κατάλλθλο για τθν προςταςία από κατακλίςεισ μζχρι 4ου βακμοφ με 

κάτωκι χαρακτθριςτικά:  
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΡΩΜΑΣΟ 

Να διακζτει ςτρϊμα με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

1. Σο ςτρϊμα να είναι καταςκευαςμζνο από υλικά αρίςτθσ ποιότθτασ, κατάλλθλο για νοςοκομειακι χριςθ, 

τουλάχιςτον δφο ςτρϊςεων αφροφ πολυουρεκάνθσ-βιςκόηθσ. Να αναφερκοφν τα χαρακτθριςτικά του. 

2. Να είναι φψουσ τουλάχιςτον 14 εκ, και κατάλλθλθσ πυκνότθτασ (τουλάχιςτον 40 kg/m3), ϊςτε να 

επιτυγχάνεται θ άνεςθ του αςκενοφσ κακϊσ και θ μζγιςτθ δυνατι προςταςία του από τισ κατακλίςεισ. 

3. Επικυμθτι θ ειδικι ενίςχυςθ ηϊνθσ κατά μικοσ ϊςτε να μθ γλιςτρά ο αςκενισ κατά τθν ζγερςι του. 

4. Να είναι βραδφκαυςτο. Να κατατεκεί πιςτοποίθςθ από ανεξάρτθτο φορζα. Να αναφερκεί θ οδθγία. 

5. Σο ςτρϊμα να είναι ελαφρφ, το μζγεκόσ του ανάλογο των διαςτάςεων τθσ κλίνθσ και κατάλλθλο για 

βάρουσ αςκενι 220 κιλά τουλάχιςτον. 

6. Σο ςτρϊμα να διακζτει κάλυμμα με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

 Αδιάβροχο 

 Αεροδιαπερατό 

 Αντιβακτθριακό 

 Διελαςτικό 

 Βραδφκαυςτο 

 Να πλζνεται ςε πλυντιριο. Να αναφερκεί θ κερμοκραςία πλφςθσ. 

 Οι ραφζσ του να είναι ραμμζνεσ και κολλθμζνεσ με τρόπο(να αναφερκεί θ μζκοδοσ) ϊςτε να 

παρζχεται θ βζλτιςτθ προςταςία του ςτρϊματοσ από ειςροι υγρϊν. 

 Δυνατότθτα αφαίρεςθσ του με φερμουάρ. Σο φερμουάρ να καλφπτεται για τθν αποφυγι ειςροισ 

υγρϊν από τα πλάγια του ςτρϊματοσ. 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΟΜΟΔΙΝΟΤ  

Κακώσ το κομοδίνο κα πρζπει να αποτελεί χρωματικά ενιαίο ςφνολο με το κρεβάτι, να περιλαμβάνεται 
ςτθν βαςικι ςφνκεςθ κάκε κλίνθσ κομοδίνο νοςοκομειακό με αποςπώμενθ τραπεηοτουαλζτα του ιδίου 
καταςκευαςτικοφ οίκου με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά: 
Σα ίδια τεχνικά χαρακτθριςτικά κα πρζπει να πλθροφν και τα τρία επιπλζον κομοδίνα. 

1.Κομοδίνο νοςοκομειακό με ανεξάρτθτθ τροχιλατθ τραπεηοτουαλζτα, θ οποία να προςαρμόηεται και από 

τισ δφο πλευρζσ του κομοδίνου προσ αποκικευςθ, όταν δεν χρθςιμοποιείται. Επίςθσ να μπορεί να 

αποςπάται για τθν ςίτιςθ των αςκενϊν, χωρίσ να χρειάηεται θ μετακίνθςθ του κομοδίνου. 

2.Σο κομοδίνο να είναι ζτςι καταςκευαςμζνο ϊςτε να μπορεί να προςαρμόηεται θ τραπεηοτουαλζτα χωρίσ 

να υπάρχει κίνδυνοσ ανατροπισ των αντικειμζνων που βρίςκονται ςτθν άνω επιφάνεια του κομοδίνου. Σο 

κομοδίνο κα πρζπει vα διακζτει διπλό καπάκι με κενό ενδιάμεςο χϊρο αποκικευςθσ τθσ τραπεηοτουαλζτασ 

προσ αποφυγι πτϊςθσ αντικειμζνων που κα βρίςκονται ςτθν επάνω επιφάνεια του κομοδίνου κατά τθν 

προςαρμογι τθσ τραπεηοτουαλζτασ ςε αυτό. 

3.Σο κομοδίνο και θ τραπεηοτουαλζτα να είναι μεταλλικά βαμμζνα θλεκτροςτατικά με εποξικι βαφι. 

4.Σο κομοδίνο να διακζτει ςυρτάρι και ντουλάπι.  

5.Σο ςυρτάρι να διακζτει προςκαφαιροφμενθ πλαςτικι κικθ και τθλεςκοπικοφσ οδθγοφσ.  

6.Σο ντουλάπι να διακζτει πόρτα και προςκαφαιροφμενο εςωτερικό ράφι. 

7.Οι άνω επιφάνειεσ του κομοδίνου και τθσ τραπεηοτουαλζτασ να είναι από καλουπωτό ABS, ανκεκτικό ςτθν 

χάραξθ και με υπερυψωμζνο χείλοσ, τουλάχιςτον ςτισ 3 πλευρζσ. Οι προςόψεισ του κομοδίνου να είναι 
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επίςθσ από καλουπωτό ABS με αντιμικροβιακι ςφςταςθ (να κατατεκεί πιςτοποιθτικό του οίκου για τθν 

αντιμικροβιακι ςφςταςθ) , με ζγχρωμθ διακοςμθτικι φάςα και αντιτραυματικζσ χειρολαβζσ τφπου 

«χοφφτασ», διαμορφωμζνεσ από το ίδιο υλικό.  

8.Σο κομοδίνο και θ τραπεηοτουαλζτα να εδράηονται ςε διπλοφσ πλαςτικοφσ τροχοφσ διαμζτρου Φ50 

mmτουλάχιςτον. 

9.Οι διαςτάςεισ του κομοδίνου να είναι 45 x 45 x 90 cm περίπου.  

10.Οι διαςτάςεισ τθσ επιφάνειασ του τραπεηιοφ να είναι 60 x 35cm ± 10%. 

11.Θ τραπεηοτουαλζτα να ρυκμίηεται κακ’ φψοσ, μζςω χειροκίνθτου μθχανιςμοφ ςτακεροποίθςθσ (τφπου 

button, όχι βίδα) και να ζχει εφροσ περίπου 25cm, και να διακζτει πνευματικό μθχανιςμό υποβοικθςθσ. 

Επίςθσ να διακζτει πλαςτικό κάλυμμα βάςθσ από καλουπωτόABS για εφκολο κακαριςμό και προςταςία από 

χτυπιματα.  

 

ΟΡΟΙ ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

1.1. Ο προμθκευτισ υποχρεϊνεται να εκτελζςει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του μθχανιματοσ και να το 

παραδϊςει ςε λειτουργία, με δικό του ειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο προςωπικό και δικι του ολοκλθρωτικά 

ευκφνθ, ςφμφωνα με τουσ τεχνικοφσ & επιςτθμονικοφσ κανόνεσ, τουσ κανονιςμοφσ του ελλθνικοφ κράτουσ, 

με τισ οδθγίεσ και τα ςχζδια του καταςκευαςτικοφ οίκου και τζλοσ τισ οδθγίεσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του 

φορζα, ςτο χϊρο που διακζτει.  

 

1.2. Θ παράδοςθ-παραλαβι του μθχανιματοσ (οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι) κα γίνει, με τθν 

εγκατάςταςθ και ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ, ωσ ειδικότερα ορίηεται από τθν ςχετικι κείμενθ 

νομοκεςία. Οι περιγραφόμενεσ ςτθ ςφμβαςθ δυνατότθτεσ του μθχανιματοσ κα ελεγχκοφν ςε κάκε 

περίπτωςθ με τα απαιτοφμενα εργαλεία και όργανα μετριςεων και ελζγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά 

άρτιο και όπου αυτό δεν είναι δυνατό ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ, με τθν διαδικαςία των εξετάςεων ςε 

αςκενείσ (αφορά τθν διαδικαςία οριςτικισ παραλαβισ). 

 

1.3. Σο υπό προμικεια μθχάνθμα, κακϊσ και όλα τα είδθ και υλικά, που κα προςκομίςει ο προμθκευτισ ςτο 

Νοςοκομείο για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του μθχανιματοσ, πρζπει να είναι καινοφρια, 

αμεταχείριςτα, χωρίσ ελαττϊματα και να ικανοποιοφν όλουσ τουσ όρουσ ςφμβαςθσ, που κακορίηουν τον 

τφπο, τθν κατθγορία και τα υπόλοιπα χαρακτθριςτικά του. Επίςθσ ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ να είναι 

πιςτοποιθμζνοσ με ENISO 13485:16 και το προςφερόμενο είδοσ να φζρει πιςτοποιθτικό CE. Να κατατεκοφν 

τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά. 

 

2. ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΤΘΕΩΝ, ΤΝΣΘΡΘΕΩ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ-

ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΚΛΠ. 

 

2.1. Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεωτικά πρζπει να διακζτουν ςφςτθμα ποιότθτασ  EN ΙSO 9001:2015, ENISO 

13485:16 με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν διακίνθςθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων, και όςον αφορά τθν τεχνικι 

υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων το ENISO 13485:16, με πιςτοποιθτικό επίςθμου οργανιςμοφ 

πιςτοποίθςθσ, το οποίο και κατατίκεται με τθν προςφορά κακϊσ και πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με τθν 

ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004(ΦΕΚ32Β/16-1-2004) - Αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ 

διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. 

Επίςθσ να διακζτει Βεβαίωςθ υμμετοχισ ςε Εγκεκριμζνο φςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ ΑΘΘΕ 

(ςφμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και 15/2006). 
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2.2. ΟΡΟΙ ΕΓΓΤΘΕΩΝ – ΤΝΣΘΡΘΘ 

 

2.2.1. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να διακζτει ςτθν Ελλάδα μόνιμα κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό 

για τθ ςυντιρθςθ των αντίςτοιχων μθχανθμάτων. Θ ςφνκεςθ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ, κακϊσ και τα 

τυπικά κλπ προςόντα των απαςχολοφμενων να αναφερκοφν αναλυτικά ςτθν προςφορά, όπωσ και τα 

αντίςτοιχα διακριβωμζνα όργανα. 

 

2.2.2. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία του μθχανιματοσ για τρία (3) 

τουλάχιςτον χρόνια από τθν οριςτικι παραλαβι του κατά τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ, ωσ και τθν εξαςφάλιςθ διάκεςθσ ανταλλακτικϊν για δζκα τουλάχιςτον (10) ζτθ, με ζγγραφθ 

επιβεβαίωςθ. Κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ το Νοςοκομείο δεν κα ευκφνεται για καμία βλάβθ του όλου 

μθχανιματοσ προερχόμενθ από τθ ςυνικθ και ορκι χριςθ του και δεν κα επιβαρφνεται με κανζνα ποςό για 

τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά κλπ. 

 

2.2.3. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να επιλφει οποιαδιποτε βλάβθ προκφψει εντόσ 24 ωρϊν από τθν 

γνωςτοποίθςι τθσ. ε διαφορετικι περίπτωςθ να παρζχεται μθχάνθμα αντικατάςταςθσ, εάν αυτό είναι 

εφικτό. 

 

2.2.4. Κατά τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου παραλαβισ ςε κατάςταςθ λειτουργίασ ο προμθκευτισ 

υποχρεοφται να παραδϊςει: 

 α. Πλιρθ ςειρά τευχϊν (εισ διπλοφν) με οδθγίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ (SERVICEMANUALS) ςτθν 

ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα, κακϊσ και όλα τα ςχεδιαγράμματα των επιμζρουσ τμθμάτων του μθχανιματοσ. 

Επίςθσ να δοκεί εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ (κωδικοί πρόςβαςθσ, κάρτα, κλπ) ςτο τμιμα ΒΙΣ, κακϊσ και 

αντίγραφο των αναγκαίων βοθκθμάτων ι πινάκων, ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. Πριν τθ λιξθ τθσ 

εγγφθςθσ κα πραγματοποιείται ςυμπλθρωματικι εκπαίδευςθ (χριςτεσ και μθχανικοί) εάν αυτό κρίνεται 

απαραίτθτο από το Νοςοκομείο. 

β. Πλιρθ ςειρά τευχϊν (εισ διπλοφν) με ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ και λειτουργίασ του μθτρικοφ 

καταςκευαςτικοφ οίκου (OperationManuals) με αναλυτικι περιγραφι των αντίςτοιχων πρωτοκόλλων και 

λειτουργιϊν για όλεσ τισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ μεταφραςμζνο οπωςδιποτε ςτθν ελλθνικι γλϊςςα κατά 

τθν παράδοςθ του μθχανιματοσ, ενϊ ςτθν αρχικι προςφορά μπορεί να δοκεί ςτθν αγγλικι και κατά 

προτίμθςθ και ςτθν ελλθνικι. 

 

3. ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ – ΠΛΘΡΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΩΝ 

 

 Πλιρεσ αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τουσ χριςτεσ όπωσ και για τουσ μθχανικοφσ του 

τμιματοσ βιοϊατρικισ τεχνολογίασ, κακϊσ και αντίγραφο των αναγκαίων βοθκθμάτων ι πινάκων, ςτθν 

ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα.  
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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΘ  - ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ ΕΠΙ ΠΟΙΝΘ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 

 

 

 

α/α 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - ΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1  

ΝΑΙ 

   

 

 ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΘ 

 τθ τιλθ «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι 

επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

 Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΠΑΙΣΘΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ» ι ζνασ αρικμόσ (που ςθμαίνει 

υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ) τότε θ αντίςτοιχθ 

προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο, κεωροφμενθ ωσ απαράβατοσ όροσ 

ςφμφωνα με τθν παροφςα Διακιρυξθ. Προςφορζσ που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

 τθ ςτιλθ «ΑΠΑΝΣΘΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν θ 

αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Προςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που 

δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Προςφορά. Απλι κατάφαςθ ι 

επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν 

υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ (ιδιαίτερα αν αυτι αποτελεί 

ελάχιςτθ). 

 τθ ςτιλθ «ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Παράρτθμα τθσ Σεχνικισ 

Προςφοράσ το οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Σεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι 

αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και 

λειτουργίασ ι αναφορζσ μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του 

υποψθφίου Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Πινάκων υμμόρφωςθσ. τθν αρχι του 

Παραρτιματοσ καταγράφεται αναλυτικόσ πίνακασ των περιεχόμενων του.  

 Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι 

κατά το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Σεχνικό Φυλλάδιο 3, ελ. 4 Παράγραφοσ 4, κ.λπ.). Αντίςτοιχα 

ςτο τεχνικό φυλλάδιο ι ςτθ ςχετικι αναφορά, μεκοδολογικό εργαλείο, τεχνικι κτλ κα 

υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία ι υπερκάλυψθ και κα ςθμειωκεί θ 

αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Πίνακα υμμόρφωςθσ ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ 

προδιαγραφι (π.χ. Προδ. 4.18). 

 Σονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΜΜΟΡΦΩΘ και θ 

παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. 

 Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ ςτοιχεία 

κατά τθν αξιολόγθςθ των Σεχνικϊν Προςφορϊν. 

 ε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΠΑΝΣΘΘ», για ζςτω και ζνα από τουσ όρουσ 

ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτο ςχετικό όρο. 
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 ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ    ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ που λαμβάνει μζροσ ςτον παραπάνω διαγωνιςμό οφείλει να υποβάλει 

θλεκτρονικά τα εξισ ζγγραφα δικαιολογθτικά τα οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά 

τθν διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ. 

 

α) Όςον αφορά τθν παράγραφο 1 του άρκρου73, Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του 

ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι 

ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι 

προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα του 

δεφτερου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73. 

 

β) Όςον αφορά τθν παράγραφο 2 του άρκρου 73, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 

αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ 

τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) 

και ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 

 

γ) Όςον αφορά τθν παράγραφο 4, περίπτωςθ β' του άρκρου 73, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από 

τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελεί 

υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 

αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 

πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν 

βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ χϊρα του οικονομικοφ φορζα δεν εκδίδει τα ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι 

όπου το ζγγραφα ι το πιςτοποιθτικά δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ α) – γ)  (όπωσ 

αυτά αναφζρονται και ςτισ παράγραφοσ 1 και 2 και ςτθν περίπτωςθ β' τθσ παραγράφου 4 του 

άρκρου 73), τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, 

ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ 

του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 

αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ -μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 

τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
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δ) Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 1α) και 2 του άρκρου 75, 

Πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ μθτρϊου του Παραρτιματοσ XI του 

Προςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται θ εγγραφι του οικονομικοφ φορζα 

ςε αυτό. Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι οικονομικοί 

φορείσ προςκομίηουν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι 

αρχι Οργανιςμοφ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

 

τθν περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ προςκόμιςθ (όλων) των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν κα γίνει 

αποδεκτι ςε αντικατάςταςθ των απαιτοφμενων, ανά περίπτωςθ, δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80 

του ν. 4412/2016 μόνο Τπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75) ι θλεκτρονικι 

υπεφκυνθ διλωςθ μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου52 του 

ν. 4635/2019 (Αϋ 167), που προβλζπεται ςτο εικοςτό ζβδομο άρκρο τθσ από 20.3.2020 Πράξθσ 

Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Αϋ 68), τθσ αυτι κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 

(Αϋ83),προκειμζνου να εκδοκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ και να ςυναφκεί θ ςφμβαςθ. 

τθν υποβαλλόμενθ υπεφκυνθ διλωςθ δθλϊνονται από τον επιλεγζντα ανάδοχο ότι: α) δεν 

ςυντρζχει κανζνα νόμιμο κϊλυμα ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία, β) εξακολουκεί να πλθροί όλα 

τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που προβλζπονται ςτθν οικεία διακιρυξθ και γ) υποχρεοφται να 

προςκομίςει τα νομίμωσ προβλεπόμενα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ εντόσ 

προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. (ΠΝΠ 84/13.04.2020) 

 

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΚΥΛΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
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