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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον 

υπ΄αριθμ. Ν.4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) 

Αριθμ. φακέλου (91/21) 

Το ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη : 

α.Τις  διατάξεις του  Ν. 4412/08.08.16 (Α΄147) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών( Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/24 /ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

β.Την με Αριθμ. Συν.29η/15-12-2021  (Θέμα:10ο )[ΑΔΑ:6ΣΕ046904Ε-
19Τ][ΑΔΑΜ:22REQ009912275]Απόφαση του   Διοικητικού Συμβουλίου  του  Γ.Ν. 
«ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ». 

γ.Την με αριθμ. πρωτ. 564-11/01/2022 [ΑΔΑ:6ΚΝ14690ΩΜ-9ΩΑ][ΑΔΑΜ: 
22REQ009912295]Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 
Απευθύνουμε 

 
Πρόσκληση υποβολής σφραγισμένων προσφορών  

 

Για την προμήθεια  πέντε  (5) φορείων μεταβλητού ύψους με τα αντίστοιχα στρώματα  
συνολικής  προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 15.500,00€+ΦΠΑ 24%. 
Συγκεκριμένα: 

Τμήμα Α. Τρία (3) φορεία για το   Χειρουργείο και ένα (1) φορείο για το  
Ακτινοθεραπευτικό τμήμα του Νοσοκομείου συνολικής  προϋπολογισθείσας δαπάνης 4 Χ 
3.500 =14.000,00 € + ΦΠΑ 24%  

Τμήμα  Β. Ένα(1)  φορείο  για το Τμήμα Πυρηνικής του Νοσοκομείου μεταβλητού ύψους 
με το αντίστοιχο στρώμα προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.500,00€ + ΦΠΑ 24%.  
 

Η ανωτέρω προμήθεια θα είναι σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες  τεχνικές προδιαγραφές 

και κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

  

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
Τμήμα: Προμηθειών 
Ταχ. Δ/νση: Βασ  Σοφίας 80 Τ.K. 11528  
Πληροφορίες: Ε. Μπροκούμη   
Τηλέφωνο: 210 33 81 138 
e-mail: promith@hosp-alexandra.gr 

 
 
 
Αθήνα: 08.02.2022 
 
Αρ.  Πρωτ: 2746 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: 

 
1. ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
2. ΚΗΜΔΗΣ   
3. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
Προς :  
 
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα 
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Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν 
προσφορά για  το τμήμα Α ή  για το τμήμα Β,  ή και  για  όλα τα  τμήματα του διαγωνισμού. 
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη  για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 19.220,00€ 

συμπ/ νου του ΦΠΑ 24%  και βαρύνει την με Κ.Α. : 9749  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού 

του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα.   

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε σε 
σφραγισμένο  φάκελο την προσφορά,  στο πρωτόκολλο του Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Λούρου 4-2, 
Αθήνα Τ.Κ. 115 28) έως την Τρίτη  22/02/2022   και ώρα 14.00 μ.μ. αναγράφοντας: 
 
1.  Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
2.  Την περιγραφή των αιτούμενων ειδών, 
3.  Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον αριθμό  
           πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης, 
4.  Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 
5.  Τα στοιχεία του αποστολέα, 
6.  Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ» 
 
Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

Ισχύς προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

i. Μέχρι 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.  

ii. Αποδέχεται τους όρους της παρούσας  πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχτηκε 

σύμφωνα με αυτούς. 

iii. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση η ακύρωση του διαγωνισμού. 

iv. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 180 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από 

την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.   

Τεχνική προσφορά : Όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά  που τεκμηριώνουν την τεχνική 

επάρκεια του οικονομικού  φορέα  σύμφωνα με το Παράρτημα Α’ της  παρούσης. 

Οποιοδήποτε έγγραφο ή πιστοποιητικό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές  της παρούσης. 

Οικονομική προσφορά: Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄της παρούσης) 
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Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή 

χρηματοδότησης.  Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές. 

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). 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

Εγγύηση καλής λειτουργίας: (Άρθρο 72 Εγγυήσεις ) 
 

Με την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική 
επιστολή καλής λειτουργίας  σε ποσοστό  3% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του 
τμήματος της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.)] 
[σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα  Γ΄ της παρούσης.] 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

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 του Ν.4412/2016.  

 α.    Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Που εκδίδεται έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή  

του.  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 

υποβολής του) 

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

θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του) 

δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το  ισχύον καταστατικό της εταιρείας  από  όπου προκύπτουν τα 

μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον 

έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του) 

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) ημερών  από 

τη σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο 

αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων. 
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Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα  ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιοδήποτε φάση 

αυτής.  

✓   Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του  
Νοσοκομείου. www.hosp-alexandra.gr  στην διαδρομή: Ενημέρωση →  Προκηρύξεις → 
Προμήθειες →  απευθείας αναθέσεις κατόπιν έρευνας αγοράς (α/α 91/21 ). 
 
Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι  μετά την παραλαβή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  από 

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

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της 
αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται 
εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή.  
 

Υπογραφή σύμβασης: 
Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται 
ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 
Ο χρόνος διάρκειας της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε εξήντα  (60)  ημερολογιακές  ημέρες. 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Ενστάσεις – προσφυγές κατά της διαδικασία σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης 
πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127, 205 & 205Α 
του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί 
σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016. 
 

Για το Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΟΙΚΗΤΗΣ 

 

ΣΠΥΡΟΣ  ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hosp-alexandra.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 
 
Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ» (ΤΡΙΑ (3) ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ (1) ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) CPV: 33192160-1 
 
1. Το φορείο να είναι καινούριο, σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, 

κατασκευασμένο από υλικά ποιότητας και αντοχής. Το σύνολο της κατασκευής να είναι 
αξιόπιστο και ανθεκτικό. Το φορείο να είναι κατασκευασμένο από χάλυβα βαρέως τύπου με 
ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, το περιμετρικό πλαίσιο της επιφάνειας κατάκλισης του 
φορείου να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 προκειμένου να διαθέτει 
απεριόριστη αντοχή στα χτυπήματα κατά την μεταφορά του. 

2. Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι από ακτινοδιαπερατό υλικό, να είναι δυο τμημάτων και  να 
μπορεί να υποστηρίζει μηχάνημα C-ARM.  

3. Το φορείο να φέρει όλες τις απαραίτητες ετικέτες ασφαλείας (προειδοποίησης και προσοχής) 
στα Ελληνικά για την ασφάλεια προσωπικού και ασθενών.  

4. Το φορείο να μπορεί να δεχθεί ασθενή με βάρος 280kg τουλάχιστον. 
5. Το φορείο να εδράζεται σε τέσσερις μονούς τροχούς Φ200χιλ πλαστικούς με κεντρικό σύστημα 

πέδησης το οποίο ενεργοποιείται από δύο ποδομοχλούς από την δεξιά και αριστερή πλευρά 
της κεφαλής του φορείου. Να διαθέτει 5ο τροχό κατεύθυνσης για καλύτερη οδήγηση. 

6. Οι εξωτερικές διαστάσεις του φορείου να είναι τουλάχιστον 2050mm X 800mm περίπου με 
κάγκελα. 

7. Οι διαστάσεις της επιφάνειας κατάκλισης να είναι 1900mm x 650mm περίπου. 
8. Η βάση του φορείου να φέρει πλαστικό κάλυμμα από ABS πλαστικό υλικό αντιμικροβιακής 

σύστασης για προστασία των μηχανισμών για εύκολο καθαρισμό καθώς και με θέση υποδοχή 
φιάλης οξυγόνου και προσωπικών αντικειμένων ασθενούς. Να κατατεθεί πιστοποιητικό του 
κατασκευαστικού οίκου σχετικά με την αντιμικροβιακή σύσταση.  

9. Οι κινήσεις των τμημάτων του φορείου να εκτελούνται πιο αναλυτικά: 
• η κίνηση του τμήματος της πλάτης να είναι, πνευματικά από 0-85ο τουλάχιστον  
• η αυξομείωση του ύψους του επιπέδου του φορείου να γίνετε υδραυλικά από δυο 

τηλεσκοπικές κολόνες από 60-90εκ. τουλάχιστον. 
• η κλίση να εκτελείτε υδραυλικά trendelenburg και anti- trendelenburg 16ο  τουλάχιστον.  

10.  Όλες οι κινήσεις του φορείου να εκτελούνται από ποδομοχλούς από την δεξιά και αριστερή 
πλευρά  του φορείου. 

11. Να φέρει πτυσσόμενα προστατευτικά πλαϊνά με οριζόντιους ανοξείδωτους ράβδους, 
σταθεροποιούμενα και εύκολα κινούμενα μέσω μηχανισμού αερίου, με δυνατότητα 
αναδίπλωσης και ασφάλισης σε τέτοια θέση ώστε να μην εμποδίζεται η μετακίνηση του 
ασθενούς. Το ύψος των προστατευτικών πλαϊνών να είναι τουλάχιστον 35cm πάνω από την 
επιφάνεια του φορείου και το καλυπτόμενο μήκος τους να είναι τουλάχιστον 135cm. 

12.  Το φορείο να φέρει χειρολαβές ώθησης. 
- Να μπορεί να δεχθεί ράφι μόνιτορ (Να προσφερθεί προς επιλογή)  

13.  Το φορείο να φέρει στις τέσσερις γωνίες του μεταλλικού σκελετού προστατευτικούς 
προσκρουστήρες. 

14.  Στο φορείο να υπάρχουν δυο  υποδοχές για να μπορεί  να τοποθετηθεί  στατώ ορών και να 
συνοδεύεται με στατώ ορού ανοξείδωτο ρυθμιζόμενου ύψους. 

15.  Το στρώμα του φορείου να είναι από αφρώδες υλικό πάχους 8cm, αδιάβροχο  με 
προσθαφαιρούμενο  βραδύκαυστο  αντιμικροβιακό κάλυμμα. Να πλένεται και απολυμαίνεται 
με όλα τα γνωστά και εγκεκριμένα καθαριστικά και απολυμαντικά. Το στρώμα να είναι 
κατάλληλο και για πολύωρη παραμονή του ασθενούς στο φορείο.  

16. Οι συμμετέχουσες εταιρείες να διαθέτουν δείγματα των προσφερόμενων ειδών προς επίδειξη 
εφόσον ζητηθούν εντός 10 ημερών. 

17. Το φορείο να φέρει σήμανση CE. Να κατατεθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις κατασκευαστή και 
τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εγγραφής στους αρμοδίους φορείς.  
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18. Ο μειοδότης θα τοποθετήσει ειδική πινακίδα με τα διακριτικά του Νοσοκομείου του τμήματος 
και αρίθμηση σε εμφανές σημείο του φορείου. 

19. Εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και τεχνικής υποστήριξης για δέκα (10) έτη.  
20. Δυνατότητα ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.  
 

 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ» ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ) CPV: 33192160-1 

 

1. Το φορείο να είναι καινούριο, σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, 
κατασκευασμένο από υλικά ποιότητας και αντοχής. Το σύνολο της κατασκευής να είναι 
αξιόπιστο και ανθεκτικό.  

2. Το φορείο να φέρει όλες τις απαραίτητες ετικέτες ασφαλείας (προειδοποίησης και προσοχής) 
στα Ελληνικά για την ασφάλεια προσωπικού και ασθενών.  

3. Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι από χάλυβα, να είναι δυο τμημάτων και ενός σταθερού.  

4. Τροχήλατο υδραυλικό φορείο για την ασφαλή μεταφορά ασθενών. 

5. Οι κινήσεις των τμημάτων του φορείου να εκτελούνται πιο αναλυτικά: 
-Το ύψος να ρυθμίζεται υδραυλικά από 60-90 εκ. περίπου. 
-Η πλάτη του φορείου να παίρνει κλίση 0-80° περίπου. 

6. Το φορείο να φέρει στις τέσσερις γωνίες του μεταλλικού σκελετού προστατευτικούς 
προσκρουστήρες. 

7. Στο φορείο να υπάρχουν δυο  υποδοχές για να μπορεί  να τοποθετηθεί  στατώ ορών και να 
διαθέτει στατώ ορού. 

8. Να διαθέτει θέση υποδοχή φιάλης οξυγόνου 

9. Να διαθέτει ανακλινόμενα προστατετικά κάγκελα  

10. Να έχει περιστρεφόμενες ρόδες με κεντρικό σύστημα πέδησης. 

11. Το φορείο να φέρει σήμανση CE. Να κατατεθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις κατασκευαστή και 
τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εγγραφής στους αρμοδίους φορείς. 

12. Οι κατασκευάστριες εταιρείες των ειδών να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 και 13845 
και να είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο παραγωγών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
βάσει του Νόμου 2939/2001 και του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004. Οι εταιρείες που 
δεν είναι οι ίδιες κατασκευάστριες των ειδών αλλά διακινητές αυτών, εκτός των παραπάνω 
δικαιολογητικών που απαιτούνται για τους ίδιους και για τις κατασκευάστριες εταιρείες που 
αντιπροσωπεύουν, πρέπει να συμμορφώνονται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 
ΔΥ/8Δ/ΓΠ1348/04(ΦΕΚ 32Β/16-1-04) περί διακίνησης Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Να 
κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

13. Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) τουλάχιστον έτη και τεχνικής 
υποστήριξης για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.  

14. Δυνατότητα ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον. 
 
ΣΤΡΩΜΑ  
1. Να διαθέτει αντιπυρικό στρώμα με αδιάβροχο, πλενόμενο κάλυμμα.  
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

Οι κατασκευάστριες εταιρείες των φορείων θα είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 13845, 

ISO 27001, ISO 14001,ISO 45001, καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία θα διαθέτει ISO 9001, ISO 

13845, ISO 27001, ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση και ISO 45001 για σύστημα 

διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Θα είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο παραγωγών 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βάσει του Νόμου 2939/2001 και του Προεδρικού 

Διατάγματος 117/2004. Οι εταιρείες που δεν είναι οι ίδιες κατασκευάστριες των ειδών αλλά 

διακινητές αυτών, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών που απαιτούνται για τους ίδιους και για 

τις κατασκευάστριες εταιρείες που αντιπροσωπεύουν, πρέπει να συμμορφώνονται σύμφωνα με 

την Υπουργική Απόφαση ΔΥ/8Δ/ΓΠ1348/04(ΦΕΚ 32Β/16-1-04) περί διακίνησης 

Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.  

1. Τα φορεία πρέπει να πληρούν όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας, 

να φέρουν απαραιτήτως πιστοποιητικά ISO ή TUV, την σήμανση CE-MARK, (Σύμφωνα με 

τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2017/745) και προς απόδειξη αυτού να κατατεθούν τα αντίστοιχα 

επικυρωμένα και μεταφρασμένα πιστοποιητικά δήλωση συμμόρφωσης και εγγραφή αυτών 

στα μητρώα της αρμόδιας υπηρεσίας του αντίστοιχου κράτους-μέλους. 

2. Θα υπάρχει υπεύθυνο SERVICE και ανταλλακτικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 

χρόνια. Να δοθούν στοιχεία επικοινωνίας (έδρα, τηλέφωνο, email) 

3. Θα συνοδεύονται από τα επίσημα εργοστασιακά προσπέκτους στα ελληνικά. Τα εγχειρίδια 

να είναι χειρισμού και τεχνικά. 

4. Να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας κατ’ ελάχιστο δυο (2) ετών. Να αναφερθούν 

απαραίτητα ποια υλικά ή περιπτώσεις δεν καλύπτονται με εγγύηση. 

5. Να αναφερθεί ο χρόνος άφιξης του τεχνικού της προμηθεύτριας εταιρείας, σε περίπτωση 

αναγγελίας βλάβης και η χρονοχρέωση όταν είναι εκτός εγγύησης ή εκτός συμβολαίου 

ετήσιας συντήρησης 

6. Να κατατεθεί οικονομική προσφορά ετήσιας συντήρησης μετά την λήξη της εγγύησης 

καλής λειτουργίας: 

 α) πλήρης ετήσια συντήρηση (εργασία & ανταλλακτικά). Να αναφερθούν τυχόν 

ανταλλακτικά που εξαιρούνται και να αιτιολογηθεί ο λόγος εξαίρεσης. 

β) ετήσια συντήρηση χωρίς ανταλλακτικά (μόνο εργασία) 

7. Ο προμηθευτής θα αναλάβει την παράδοση των φορείων σε πλήρη λειτουργία και θα τα 

επιδείξει στο προσωπικό του Νοσοκομείο μας.  

8. Ο προμηθευτής θα προσκομίσει :  

i) πλήρη τιμοκατάλογο ανταλλακτικών 

ii) κατάλογο των Νοσοκομείων, στα οποία έχει προμηθεύσει τέτοια φορεία 

iii) υπεύθυνη δήλωση κατασκευής μοντέλου και κυκλοφορίας στο εμπόριο των 

προσφερομένων φορείων. 

9. Η παράδοση του υπό προμήθεια είδους καθορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, στο χώρο εγκατάστασής του στο 

Νοσοκομείο, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. 

10. Θα δοθεί φύλλο συμμόρφωσης, στις παρούσες προδιαγραφές, με τήρηση της ίδιας 

αρίθμησης και με τις ανάλογες παραπομπές στα επίσημα prospectus του κατασκευαστικού 

οίκου. 

Για όλα τα ανωτέρω, οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν επίσημα και θεωρημένα πιστοποιητικά, 
άλλως αποκλείονται της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

α/α 

ΕΙΔΟΥΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 

ΤΙΜΩΝ 

   ….€ …..€  …..€  

   ….€ ……€  ……€  
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 Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ονομασία Τράπεζας ……………………………………………………….. 

Κατάστημα               ……………………………………………………….. 

Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX) …………                                          Ημερομηνία 
έκδοσης………………….. 

ΕΥΡΩ …………………………………. 
Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
 Βασιλίσσης Σοφίας 80 
 Τ.Κ. 115 28 Αθήνα   
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. ……     
ΕΥΡΩ ……………....... 
 
 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ .………………… (και ολογράφως) …………..………..……. στο 
οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………… 
……………………………………………… για την καλή λειτουργία  των παραδοθέντων υπ’ αυτής ειδών 
της με αριθμό σύμβασης ……….., που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη προμήθεια 
............................. (προς κάλυψη αναγκών του ……………………………….….) [Α/Α……………] και το 
οποίο ποσόν καλύπτει το 3% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας εκ ………..…... ΕΥΡΩ αυτής.  
 
 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο 
ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
 
 Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή 
της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 
 
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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