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Αθήνα  23-4-2021 
 
Αριθμ. Πρωτ. 10681 
 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

 
 

Προς: 
Κάθε ενδιαφερόμενο Οικονομικό 
φορέα 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

ΑΡΙΘΜ. ΦΑΚΕΛΟΥ  28/2021 
 

To  Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη  τις διατάξεις: 

1) Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει. 
 

2) Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών  οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις, 

 

3) Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
 

4) Η με Αριθμ. Πρωτ. 75/01-04-2021 [ΑΔΑ: ΡΘΞΜ4690ΩΜ-ΧΤΛ] Απόφαση της  Διοικήτριας του 
Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

 

5) Την Αριθμ. Πρωτ. 10486/22-04-2021 [ΑΔΑ: 69ΡΔ4690ΩΜ-ΘΚΕ] Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης. 

Προσκαλεί  
 

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την 

προμήθεια επτά (7) μόνιτορ παρακολούθησης ασθενών για τις ανάγκες της Δ’ και Ε΄πτέρυγας 

3ου του Νοσοκομείου, [CPV: 33195000-3 Σύστημα παρακολούθησης των ασθενών]  

προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.450,00€ + ΦΠΑ ή 11.718,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ 24% σε βάρος 

του ΚΑΕ 7127 του Νοσοκομείου. 

Τα υπό προμήθεια μόνιτορ παρακολούθησης ασθενών θα είναι σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές 
προδιαγραφές του Παραρτήματος Α’ 
1. Κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
2. Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου, 
μέχρι την 6η Μαϊου 2021  ημέρα  Πέμπτη και ώρα 14.00. 
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3. Στον φάκελο της προσφοράς θα εμπεριέχονται: 

Α.  Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
 

 Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους 
προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του 
Ν. 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή 
τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου. 
 

 Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχθηκε 
σύμφωνα με αυτούς. 
 

 Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι ημέρες από την λήξη προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς. 

 
 Β.  Η Τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ «Τεχνικές 
Προδιαγραφές»  της παρούσης 
 
 Γ.  Η  Οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή)  δίνεται  σε ΕΥΡΩ.  
Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη 
προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  της τιμής, (Παράρτημα Β’ Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς). 
 
Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε 
λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.  
 
Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπ/νου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση 
διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται 
υπόψη η τιμή ολογράφως. 
 
Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο 
Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που 
έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται 
στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία 
κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 
31/τ.Α’/02.03.2011). 
 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 
4. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.  
 
5. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες μετά την 
υπογραφή της. Η παράδοση του είδους θα γίνει μετά από έγγραφη παραγγελία στην Αποθήκη 
Υλικού του Νοσοκομείου.  
 
6. Ο τελικός ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 
θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω δικαιολογητικά 
σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016: 
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α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (που εκδίδεται έως τρείς (3) μήνες πριν από την 
υποβολή τους.) Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις 
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου.  

 
β. Φορολογική ενημερότητα. Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει  κατά τον 

χρόνο της υποβολής του. 
 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). Το παρόν 

πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει  κατά τον χρόνο της υποβολής του. 
 

         δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό, από όπου να προκύπτουν τα μέλη και 
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Το παρόν πιστοποιητικό  γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 
 

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα  ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιοδήποτε 

φάση αυτής.  

   Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
 
  Στην ιστοσελίδα του  Νοσοκομείου. www.hosp-alexandra.gr  στην διαδρομή: Ενημέρωση 
→  Προκηρύξεις → Προμήθειες →  απευθείας αναθέσεις κατόπιν έρευνας αγοράς 
28/2021. 
 
Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι  μετά την παραλαβή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου θα πρέπει να ενημερώνουν το Γραφείο Προμηθειών 

στο ΦΑΧ 2132162138 ή στο email: promith@hosp-alexandra.gr αναγράφοντας τον 

αριθμό της καθώς και τα στοιχεία της εταιρείας (επωνυμία, τηλέφωνα επικοινωνίας), για τυχόν 

διευκρινήσεις που μπορεί να προκύψουν. 

 

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  

ΤΟΥ Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

 

ΔΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΠΑ  

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.hosp-alexandra.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  
 
Μonitor παρακολούθησης ασθενών  

1. Το monitor να είναι ολοκληρωμένο σύστημα απεικόνισης καρδιαγγειακών και 

αναπνευστικών παραμέτρων κατάλληλο για συνεχή παρακολούθηση ασθενών, όλων των 

ηλικιών.  

2. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη 15” υψηλής ευκρίνειας TFT έξι διαύλων και ενισχυτικές 

βαθμίδες για τις παραμέτρους. 

3. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής, μικρού όγκου και βάρους, όχι μεγαλύτερο των 4kgr (να 

δοθούν στοιχεία). Να έχει δυνατότητα τοποθέτησης σε τροχήλατη σταθερή βάση 

μεταφοράς μεγάλης σταθερότητας, και να φέρει καλάθι τοποθέτησης παρελκόμενων 

υλικών. Η τροχήλατη βάση να προσφερθεί χωριστά (option) με τεχνικά & οικονομικά 

στοιχεία. 

4. Να λειτουργεί με 220V 50Hz και μέσω ενσωματωμένου τροφοδοτικού, να λειτουργεί & 

με επαναφορτιζόμενες ενσωματωμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου, αυτονομίας για τρείς 

(3) τουλάχιστον ώρες. Να διαθέτει φωτεινές ενδείξεις του επιπέδου φόρτισης και 

ευκολία αντικατάστασης μπαταριών. 

5. Να απεικονίζει ταυτόχρονα στην οθόνη με ευκρινείς ενδείξεις, την ταυτότητα κάθε 

κυματομορφής, τις μετρούμενες τιμές, τα όρια και τα μηνύματα συναγερμού, με 

δυνατότητα προγραμματισμού ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. 

6. Δυνατότητα αυτόματης κωδικοποίησης συναγερμών, με διαφορετικό χρώμα και ήχο 

ανάλογα με το βαθμό προτεραιότητας. Να διαθέτει φωτεινή λυχνία εντοπισμού του 

monitor που βρίσκεται σε συναγερμό  από μακριά, με αντίστοιχο χρωματισμό της 

προτεραιότητας συναγερμού και  πλήκτρο προσωρινής σίγασης. 

7. Να διαθέτει όρια συναγερμών προκαθορισμένα από τον κατασκευαστή, δυνατότητα 

καθορισμού ορίων από τον χρήστη και ιστορικό συναγερμών. 

8. Να είναι έτοιμο για παρακολούθηση αμέσως με το άνοιγμα και να καλύπτει τις διεθνείς 

προδιαγραφές ασφαλείας, να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα, για την λειτουργία 

του εξαρτήματα. 

9. Να φέρει εξόδους σύνδεσης σε Κεντρικό σταθμό και απομεμακρυσμένο συναγερμό. 

10. Να διαθέτει ενισχυτικές βαθμίδες για τη συνεχή παρακολούθηση και μέτρηση των 

παρακάτω παραμέτρων : 

 ΗΚΓ με δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης έως τριών (3) απαγωγών, 
ανάλυση του ST και ανίχνευση αρρυθμιών, μέτρηση καρδιακού ρυθμού από 30 
έως 300bpm και ρύθμιση ευαισθησίας από 0,5 έως 4 τουλάχιστον. 

 Αναίμακτης πίεσης με δυνατότητα προγραμματισμού χρόνων μέτρησης καθώς 
και αριθμού επαναλήψεων, χειροκίνητα και συνεχώς (STAT). 

 Να παρέχεται ακριβής μέτρηση σε κατάσταση μυϊκού τρόμου και κίνησης. Να 
παρέχει προστασία από διαθερμία και απινίδωση. 

 Οι περιχειρίδες να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη. Να προσφερθούν στην 
οικονομική προσφορά περιχειρίδες όλων των διαστάσεων. 

 Δύο θερμοκρασιών με απεικόνιση της διαφοράς τους (ΔΤ). 
 Αριθμού αναπνοών 0 έως 120 rpm και απεικόνιση κυματομορφής αναπνοής με 

alarm άπνοιας. 
 Οξυμετρίας (SpO2) σε περιοχή μέτρησης από 70% τουλάχιστον με δυνατότητα 

απεικόνισης και του πληθυσμογραφήματος. Να παρέχει μετρήσεις σε 
περιπτώσεις χαμηλής αιμάτωσης και κίνησης, με ακρίβεια 3% τουλάχιστον. 
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11. Να δέχεται θερμογραφικό καταγραφικό τριών καναλιών και να προσφερθεί με χωριστή 

τιμή. 

12. Να διαθέτει Trend 120 ωρών υπό μορφή γραφημάτων και πινάκων όλων των 

παραμέτρων καθώς και δρομέα για ανάδειξη τιμών παραμέτρων. 

13. Να διαθέτει μνήμη καταγραφής αρρυθμιών, με μορφή κυματομορφής που 

καταγράφηκαν αυτόματα κατόπιν συναγερμού. 

14. Να παραδοθεί με: τροχήλατο μεταφοράς του κατασκευαστή με καλάθι τοποθέτησης 

εξαρτημάτων, ένα 3πολικό και ένα 5πολικό καλώδιο HKΓ, δύο αισθητήρες θερμοκρασίας 

(επιδερμικό και ορθού), έναν αισθητήρα οξυμετρίας, δύο  περιχειρίδες ενηλίκων και μια 

περιχειρίδα παχύσαρκων ασθενών. Οτιδήποτε υλικό είναι απαραίτητο για άμεση χρήση 

χωρίς ελλείψεις σε βοηθητικό εξοπλισμό. 

15. Να αναφερθεί αν διαθέτει τηλεχειριστήριο (remote controller) για εύκολη χρήση από 

απόσταση. Να προσφερθεί με χωριστή τιμή ή ως ενιαία τιμή στον βασικό εξοπλισμό. 

16. Στην τεχνική προσφορά να περιγραφεί με σαφήνεια ο τρόπος απολύμανσης της 

συσκευής και των παρελκόμενων εξαρτημάτων της από Covid-19. Να προταθούν 

(εφόσον προβλέπονται βάσει οδηγιών του κατασκευαστή), κατάλληλα απολυμαντικά 

που δεν καταστρέφουν το μηχάνημα και τα παρελκόμενα εξαρτήματα. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι ειδικοί όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι 

ενδιαφερόμενοι, με ποινή αποκλεισμού, οφείλουν να συμπεριλάβουν στον κυρίως φάκελο της 

προσφοράς , τα εξής: 

1. Φύλλο Συμμόρφωσης προς τους ειδικούς όρους, με σαφείς απαντήσεις σε όλα τα σημεία 
αυτών, κατά προτίμηση με την ίδια σειρά για την διευκόλυνση της αξιολόγησης.  

2. Τεχνική Περιγραφή, των στοιχείων του προσφερομένου μηχανήματος, στην ελληνική 
γλώσσα. Να αναφερθεί απαραίτητα το έτος παραγωγής & το έτος πρώτης κυκλοφορίας 
του μηχανήματος.    

3. Ένα Prospectus του κατασκευαστικού οίκου, για τον προσφερόμενο τύπο μηχανήματος, 
πρωτότυπο ή ακριβές φωτοαντίγραφο.  

4. Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές του διαγωνισμού, απαντώντας 
υποχρεωτικά σε κάθε προδιαγραφή, με πληρότητα, σαφήνεια και αντίστοιχες παραπομπές 
στο πρωτότυπο Prospectus του κατασκευαστή, χωρίς παρεκκλίσεις, για τεκμηρίωση των 
ζητούμενων επιδόσεων & δυνατοτήτων.  

5. Ο προμηθευτής, υποχρεούται να αναφέρει στην προσφορά του, ότι: 

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.  

 Σε περίπτωση αστοχίας υλικού, πιθανής δυσλειτουργίας, μειωμένης απόδοσης ή βλάβης 
του μηχανήματος, ο προμηθευτής υποχρεούται να ανταποκριθεί έγκαιρα και εντός 
χρονικού διαστήματος 24 ωρών το αργότερο για τις εργάσιμες ημέρες, κατόπιν 
τηλεφωνικής ή έγγραφης ειδοποίησής του από το αρμόδιο τμήμα, παρέχοντας 
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, για έλεγχο & αντιμετώπιση προβλημάτων του 
μηχανήματος, στον χώρο που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί.  

 Οποιοδήποτε ανταλλακτικό είναι απαραίτητο μελλοντικά, θα είναι γνήσιο, σύμφωνο με 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και θα καλύπτεται με εργοστασιακή εγγύηση 
καλής λειτουργίας, τουλάχιστον έξι (6) μηνών.  

 Ο προμηθευτής θα παρέχει δωρεάν, τυχόν μελλοντικές αναβαθμίσεις του συστήματος, 
εφόσον διατίθενται από τον κατασκευαστή. 
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6. Προσφορές, οι οποίες στην τεχνική περιγραφή και το φύλλο συμμόρφωσης, δεν απαντούν 
με πληρότητα και σαφήνεια, σε όλα τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών και των 
ειδικών όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή δεν τεκμηριώνονται από το 
επισυναπτόμενο Prospectus του κατασκευαστή ή παρουσιάζουν ελλείψεις στον βασικό 
εξοπλισμό, θα απορρίπτονται ως ασαφείς, ατεκμηρίωτες και ανεπίδεκτες σύγκρισης. 
Εναλλακτικές προτάσεις για μηχανήματα, δεν γίνονται αποδεκτές.  

7. Με ποινή απόρριψης της προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να συμπεριλάβει στον 
φάκελο της τεχνικής προσφοράς του: 

 πιστοποιητικά σήμανσης CE, (βάσει οδηγιών της Ε.Ε. όπως ισχύει σήμερα), με 
αναγραφή του μοντέλου & τύπου του προϊόντος για το οποίο έχει εκδοθεί.  

 πιστοποιητικά ΕΝ ISO 9001:2008 του προμηθευτή όσο και του κατασκευαστικού οίκου 
καθώς και ΕΝ ISO 13485:2003 του κατασκευαστικού οίκου & ΔΥ8δ/1348 του 
προμηθευτή με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

 πιστοποιητικά ΕΝ ISO 14001 για το περιβάλλον & πιστοποιητικό ένταξης της 
προμηθεύτριας εταιρείας σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Υ.Α. Η.Π. 
23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β’/9.5.2014). 

 οδηγίες χρήσεως του μηχανήματος υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, με πιστή 
απόδοση του πρωτότυπου κειμένου σε ηλεκτρονική μορφή (κατά την παράδοση). 

 οδηγίες συντήρησης του μηχανήματος στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα σε 
ηλεκτρονική μορφή.   

 λίστα αναλώσιμων υλικών που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του μηχανήματος, με 
πλήρη χαρακτηριστικά για μελλοντική προμήθεια όταν κριθεί απαραίτητο. 

8. Οτιδήποτε είναι απαραίτητο για την άμεση και πλήρη λειτουργία του μηχανήματος ως 
ενιαίο λειτουργικό σύνολο, θα περιλαμβάνεται στη συνολική τιμή προσφοράς. 

9. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αναφέρουν στην προσφορά τους, πλήρη στοιχεία της 
διεύθυνσης του κατασκευαστικού οίκου και  της  μόνιμης έδρας του αντιπροσώπου τους 
στην Ελλάδα. Ασάφειες ή αοριστίες σχετικά με τη δυνατότητα παροχής τεχνικής 
υποστήριξης ή τους όρους εγγυήσεων ή τους όρους συντήρησης, θα βαρύνουν στην 
αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις.  

10. Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα υποστήριξης στην Αττική, οφείλουν να 

εκθέσουν στην προσφορά τους με πλήρη σαφήνεια - για αξιολόγηση ανάλογα με το 

είδος, τον χώρο και τις ανάγκες που εξυπηρετεί ο συγκεκριμένος εξοπλισμός - τον τρόπο 

και το χρόνο με τον οποίο θα ανταποκριθούν σε προκύπτουσες ανάγκες, αποκλείοντας 

φαινόμενα αδυναμίας άμεσης ανταπόκρισης ή καθυστερήσεων σε περίπτωση βλάβης. 

11. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το μηχάνημα σε πλήρη λειτουργία στο τμήμα 
όπου προορίζεται η χρήση του, με δικό του εξειδικευμένο προσωπικό και δική του ευθύνη, 
σύμφωνα με τους κανόνες, τις οδηγίες  και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου, τους 
όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις οδηγίες των αρμοδίων 
υπηρεσιών του φορέα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο, 
συνοδευόμενο από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα ή παρελκόμενα, για άμεση και 
απρόσκοπτη λειτουργία χωρίς ελλείψεις.  

12. Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο προμηθευτής για την εγκατάσταση και 
λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, χωρίς 
ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους της σύμβασης που καθορίζουν τον 
τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του, για τα οποία κρίθηκε αποδεκτή 
η προσφορά. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης 
υλικών του ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών 
τους και συμμορφώνεται σε εντολή των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, για υλικό που 
δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους.   
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13. Κατά την διαδικασία εγκατάστασης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία του υπό 
προμήθεια είδους, εάν διαπιστωθεί ότι αυτό παρουσιάζει αποκλίσεις ή μειωμένη 
αξιοπιστία, σε σχέση με τα στοιχεία της προσφοράς για τα οποία αξιολογήθηκε και το 
σκοπό για τον οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, τότε το Νοσοκομείο διατηρεί 
ανεπιφύλακτα το δικαίωμα μη αποδοχής του είδους και επιβάλλονται τα προβλεπόμενα 
του σχετικού Π.Δ. 118/2008 (κανονισμός προμηθειών δημοσίου, άρθρο 27). 

14. Κατά την παράδοση του είδους ο προμηθευτής υποχρεούται σε εκπαίδευση των χρηστών. 

15. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης του προϊόντος, θα παραδίδονται, με 
ευθύνη του προμηθευτή στο αρμόδιο τμήμα ΒΙΤ, τα παρακάτω, ώστε να μην παραμένουν 
εκκρεμείς οι διαδικασίες ένταξης του εξοπλισμού στο κτηματολόγιο του Νοσοκομείου, 
εξόφλησης τιμολογίων και έναρξης εγγυήσεων: 

 πλήρες δελτίο εργασίας και ηλεκτρικής ασφάλειας 
 οδηγίες χρήσης μηχ/τος στην Ελληνική γλώσσα σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή  
 οδηγίες συντήρησης μηχ/τος σε ηλεκτρονική μορφή. Εφόσον ζητηθεί από τον 

φορέα θα παραδοθεί και σε έντυπη μορφή 

 Επίσης στο τμήμα που εγκαθίσταται & λειτουργεί ο εξοπλισμός θα παραδίδεται ένα 
έντυπο αντίγραφο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα 

16. Ο προμηθευτής υποχρεούται, να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των προσφερομένων 
ειδών για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, από την ημερομηνία παράδοσής τους κατά τους 
όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς 
επίσης και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών τεχνικής 
υποστήριξης για δέκα (10) χρόνια, με έγγραφη επιβεβαίωση του κατασκευαστή. Κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης, ο προμηθευτής υποχρεούται να συντηρεί και να επισκευάζει όποτε 
χρειαστεί το συγκεκριμένο μηχάνημα, με δική του ευθύνη σύμφωνα με τους κανόνες και 
τα σχέδια του κατασκευαστή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο 
εκτός των αναλώσιμων υλικών που εξαιρούνται.  

17. Ο χρόνος εγγύησης του μηχανήματος τίθεται σε ισχύ, από την ημερομηνία εγκατάστασης 
και παραλαβής του σε πλήρη λειτουργία. 

18. Η τροφοδοσία του μηχανήματος θα γίνεται μέσω γειωμένης και ασφαλούς ρευματολήπτη 
σούκο, με τάση δικτύου 230 Volt, 50~60 Hz.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’  

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΕ  ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 
ΤΙΜΩΝ  

 (Κωδικός - τιμή) 

1  
  

…………..€ ……………..€  ……………..€ 
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