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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ»        
Τμήμα Προμηθειών                                   
Πληροφορίες: Φεργαδάκη Μαρία 
Τηλ.: 2813-408881 
Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ.Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης 
Email: mfergadaki@venizeleio.gr 
Διεύθυνση Διαδικτύου Υπηρεσίας: www.venizeleio.gr 
ΑΦΜ: 996978666,   Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηράκλειο :     
Αρ. Πρωτ.:   

 

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την επείγουσα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

(ΜΕΘ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τον 

κορωνοϊό, COVID-19 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέλειο- 

Πανάνειο»  της 7ης ΥΠΕ Κρήτης. 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο- Πανάνειο»    έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

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

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα. 

1.3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα. 

1.4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών. 

1.5. Της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της 

διάδοσης κορωνοϊού», όπως κυρώθηκε με τον Ν.4682/2020.  

http://www.venizeleio.gr/
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1.6. Της Π.Ν.Π (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) όπως κυρώθηκε με τον Ν.4682/2020 

1.7. Της Π.Ν.Π (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020) όπως κυρώθηκε με τον Ν.4682/2020 

1.8. Της Π.Ν.Π (ΦΕΚ Α΄68/20-03-2020)  

1.9. Της Π.Ν.Π (ΦΕΚ 54/Α/11-03-2020)  

1.10. Της Π.Ν.Π (ΦΕΚ 75/Α/30-3-2020) όπως κυρώθηκε με τον Ν.4684/2020 

1.11. Της Π.Ν.Π (ΦΕΚ 84/Α/13-4-2020) όπως κυρώθηκε με τον Ν.4690/2020 

1.12. Της Π.Ν.Π (ΦΕΚ 90/Α/01—5-2020) όπως κυρώθηκε με τον Ν.4690/2020 

1.13. Το Νόμο 4693/2020 (ΦΕΚ 116/Α/17-6-2020) άρθρο 13 

1.14. Τις διατάξεις του Ν. 4682 (ΦΕΚ Α' 76/03-04-2020) , όπως κυρώθηκε με τον Ν.4690/2020 

(ΦΕΚ 104Α/30-05-2020). 

1.15. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/Α΄/13-4-20),  όπως 

κυρώθηκε με τον Ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30-05-2020). 

1.16. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 90/Α΄/1-05-20),  όπως 

κυρώθηκε με τον Ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30-05-2020). 

1.17. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 157/Α΄/10-08-20),  όπως 

κυρώθηκε με τον Ν.4722//2020 (ΦΕΚ 177Α/15-09-2020). 

2. Τις αποφάσεις:  

2.1. Τo πρακτικό 131/14-10-2020 Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ 

2.2. Το υπ΄ αριθμόν 50917 / 03-11-2020 έγγραφο της Διοικήτριας της 7 ΥΠΕ για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

ΚΛΙΝΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ». 

2.3. Την 380/27-11-2020 απόφαση ΔΣ του Γ.Ν. Βενιζέλειο  έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών 

2.4. Τo πρακτικό 135/1-12-2020 Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ 

2.5. Την 396/9-12-2020 απόφαση ΔΣ του Γ.Ν. Βενιζέλειο  έγκρισης υποβολής πρόσκλησης  

2.6. Τα με ΑΔΑΜ 20REQ007720492 2020-11-25, 20REQ007692508 2020-11-20, 

20REQ007691910 2020-11-23 ) Πρωτογενή Αιτήματα 

2.7. Την 151/23-11-2020 απόφαση αναπλ. Διοικήτριας του Νοσοκομείου (ΑΔΑΜ 

20REQ007753292 2020-12-02) 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με έρευνα αγοράς δια της συλλογής γραπτών 

Προσφορών για την επείγουσα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» για την αντιμετώπιση των έκτακτων 

αναγκών από τον κορωνοϊό, COVID-19 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου 

«Βενιζέλειο- Πανάνειο» της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως αναλυτικά περιγράφονται 

παρακάτω. 

 

1. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 
ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 
Βενιζέλειο- Πανάνειο 

(Γραφείο Πρωτοκόλλου) 

07/01/2021, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα έως 14:00 μμ 

Γενικό Νοσοκομείο 
Ηρακλείου 

Βενιζέλειο- Πανάνειο 
(Τμήμα Προμηθειών) 

08/01/2021, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 

10:00 πμ 

 

Προσφορές θα κατατίθενται έως την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία στο Γραφείο 

Πρωτοκόλλου Γενικό Νοσοκομείο Βενιζέλειο- Πανάνειο. Προσφορές δεν μπορούν να 

κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα. 

Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγηση τους  γίνεται από τριμελή  επιτροπή, η 

οποία έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. 

 

2.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:  

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση 

ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα :  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 

πράξει  τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής 

είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

 

3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

3.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

3.4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

3.5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

3.6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

3.7 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

 

4. Στην προσφορά δεν απαιτείται κατάθεση δειγμάτων. 

5. Εφ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο 

άρθρο 121 του Ν.4412/2016 

6. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Δ/ξης παρέχονται από την Υπηρεσία 

 

                                                                                                   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ 

 

 

                                                                                                       ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 
ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 
Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ 
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ. 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

(ΚΗΜΔΗΣ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ): 

30/12/2020 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

(ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  08/01/2020 
ΗΜΕΡΑ: Παρασκευή  
ΏΡΑ: 10:00 πμ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔOYΣ: 

Επείγουσα προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

ΚΛΙΝΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ 

ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» των έκτακτων 

αναγκών από τον κορωνοϊό, COVID-19: 

 

Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)   ΤΕΜΑΧΙΑ  

1 Κρεβάτι εφημερείου πλήρες 2 

2 Κομοδίνα ξύλινα εφημερείου 2 

3 Καρέκλες ανάπαυσης σταθερές εφημερείου 2 

4 Καρέκλες εργασίας γκισέ τροχήλατες 2 

5 Κρεμάστρες επίτοιχες 2 

  
KAE 7111 

ΣΥΝΟΛΟ 
10 

 

 

Α/Α 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                                         

(ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)   
ΤΕΜΑΧΙΑ  

1 Επιτραπέζιος Η/Υ πλήρης 2 

2 Εκτυπωτής  1 

3 Εκτυπωτής barcode 1 

3 Τηλεφωνική συσκευή απλή 3 

4 Κάμερα  1 

  KAE 7123 &1439 ΣΥΝΟΛΟ 10 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 

 

39313000-9   Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός 

30200000-1    Εξοπλισμός Πληροφορικής 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: 

(ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΠΛΗΡΗΣ, ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ 

ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ.) 

Η προύσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου: www.venizeleio.gr , στη ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Υγείας : https://www.moh.gov.gr/articles/newspaper/promhtheies-

symbaseis/prosklhseis-gia-apeytheias-agora-ygeionomikoy-ylikoy-

atomikwn-metrwn-prostasias-kai-farmakwn-me-skopo-thn-

antimetwpish-toy-korwnoioy-covid-19 και στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα https://venizeleio.isupplies.gr/  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΠΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ: 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ: 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 

 

Κ.Α.Ε. 7111 ,  7123 & 1439 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΔΕΙΓΜΑ: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
Eως  την απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και σύμφωνα 

με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης, όπως αυτό αποτυπώνεται παρακάτω. 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Το αργότερο εντός 10 ημερών από την Υπογραφή της Σύμβασης. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ  %: ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

https://www.moh.gov.gr/articles/newspaper/promhtheies-symbaseis/prosklhseis-gia-apeytheias-agora-ygeionomikoy-ylikoy-atomikwn-metrwn-prostasias-kai-farmakwn-me-skopo-thn-antimetwpish-toy-korwnoioy-covid-19
https://www.moh.gov.gr/articles/newspaper/promhtheies-symbaseis/prosklhseis-gia-apeytheias-agora-ygeionomikoy-ylikoy-atomikwn-metrwn-prostasias-kai-farmakwn-me-skopo-thn-antimetwpish-toy-korwnoioy-covid-19
https://www.moh.gov.gr/articles/newspaper/promhtheies-symbaseis/prosklhseis-gia-apeytheias-agora-ygeionomikoy-ylikoy-atomikwn-metrwn-prostasias-kai-farmakwn-me-skopo-thn-antimetwpish-toy-korwnoioy-covid-19
https://www.moh.gov.gr/articles/newspaper/promhtheies-symbaseis/prosklhseis-gia-apeytheias-agora-ygeionomikoy-ylikoy-atomikwn-metrwn-prostasias-kai-farmakwn-me-skopo-thn-antimetwpish-toy-korwnoioy-covid-19
https://venizeleio.isupplies.gr/
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η επείγουσα  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» για την αντιμετώπιση των έκτακτων 

αναγκών από τον κορωνοϊό, COVID-19 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου 

«Βενιζέλειο- Πανάνειο» της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.  

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής, ανά είδος. 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CPV 39313000-9 

Α/Α 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)   
ΤΕΜΑΧΙΑ  

Αξία 
ανά 
ΤΕΜ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% 

1 Κρεβάτι εφημερείου πλήρες 2 240,00 480,00 

2 Κομοδίνα ξύλινα εφημερείου 2 52,00 104,00 

3 
Καρέκλες ανάπαυσης σταθερές 

εφημερείου 
2 100,00 200,00 

4 
Καρέκλες εργασίας γκισέ 

τροχήλατες 
2 120,00 240,00 

5 Κρεμάστρες επίτοιχες 2 40,00 80,00 

   ΣΥΝΟΛΟ  552,00 1.104,00 

 
 ΦΠΑ 24% 

 

264,96 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

 

1.368,96 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΘ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
CPV 39313000-9    

 
1. ΚΑΘΙΣΜΑ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ : 
Κάθισμα τροχήλατο. 
Ανεξάρτητη  έδρα-πλάτη. 
Αυξομειούμενο ύψος, περιστρεφόμενη έδρα, κλίση πλάτης. 
Δύο βραχίονες, βάση πεντακτινωτή. 
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
Εδρα:    Κάτοψη 43-46 εκατ.. περίπου. 
Πλάτη: Υψος πλάτης 52εκατ.. περίπου 
R πεντακτινωτής βάσης 30εκατ.. περίπου. 
 
Κ Α ΤΑ Σ Κ Ε Υ Α Σ Τ Ι Κ Α  Σ ΤΟ Ι Χ Ε Ι Α 
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ΣΚΕΛΕΤΟΣ: 
Χαλυβδοσωλήνας ή χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, στρογγυλής διατομής ή διατομής 
οβάλ. 
Αφανής και συνεχής ηλεκτροσυγκολλητή ραφή. 
Ακτίνες  με 5 τροχούς ελεύθερης κίνησης. 
Βαφή φούρνου ή ηλεκτροστατική πούδρας. 
 
ΕΔΡΑ- ΠΛΑΤΗ: 
Κόντρα πλακέ ανατομικό οξυάς πάχους 12χιλ.  
Κάλυψη εξωτερικά με κατάλληλα διαμορφωμένο  κέλυφος πολυπροπυλενίου. 
Αυξομείωση ύψους έδρας με μηχανισμό αερίου που καλύπτεται με τηλεσκοπικό 
κάλλυμα προπυλενίου. 
Ρύθμιση ύψους με μοχλό κάτω από την έδρα και ρύθμιση  κλίσης της πλάτης με 
κοχλία. 
Προσαρμογή στην έδρα δύο βραχιόνων. 
Η πλάτη στηρίζεται στο σκελετό πλαισιούμενη από αυτόν. 
 
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ: 
Εξωτερική επένδυση: τεχνικό ή συνθετικό δέρμα, ενιαίας επιφάνειας, χωρίς 
εξαρτήματα (αφανής ραφή),  υψηλής ανθεκτικότητας και αντοχής στην καθαριότητα 
και στην απολύμανση. 
Υπόστρωμα: διογκωμένη πολυουρεθάνη πυκνότητας 40kgr/m3 πάχους 50χιλ. 
περίπου. 
Η επένδυση δεν ξεχειλίζει από το σκελετό και οι ακμές της έχουν κλίση προς τα μέσα 
με στρογγυλεμένη γωνία. 
 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: 
Δίδυμοι τροχοί ασφαλείας Φ 40-50 χιλ. από P.V.C. 
Μηχανισμός αερίου. 
Βραχίονες σταθεροί από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο. 
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 
Τα προσφερόμενα είδη να καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον (3) ετών και να 
υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) μετά από την ημερομηνία οριστικής 
παραλαβής τους από την υπηρεσία. 
Τα προϊόντα να φέρουν την σήμανση CE και  ο κατασκευαστής να είναι 
πιστοποιημένος κατά ISO 9001και  ISO 1400.  
Το κάθισμα να είναι πιστοποιημένο κατά   ΕΝ16139, ΕΝ1728  και ΕΝ1022 για την 
εργονομία και αντοχή του καθίσματος , την ποιότητα των υλικών κατασκευής και την 
ασφάλεια του χρήστη από το κάθισμα.  
Να κατατεθούν  τα παραπάνω πιστοποιητικά και τα τεστ αντοχής (ή ισοδύναμα τους) .     
Να κατατεθούν πρωτότυπα Prospectus , αυτά που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής 
διεθνώς για την προώθηση των προϊόντων και όχι φωτογραφίες ή σχέδια, ειδών που 
θα κατασκευαστούν ειδικά για να πληρούν τις προδιαγραφές της διακήρυξης χωρίς 
αυτά να είναι δοκιμασμένα και σε συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα. 
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Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με 
τις τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και 
έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση. 
Εκτός από prospectus να υπάρχει δυνατότητα προσκόμισης δείγματος,  εφόσον 
ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης. 
 

2. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ : 

 Κάθισμα σταθερό, έδραση σε 4 πόδια. 

 Ανεξάρτητη έδρα με πλάτη, με ή χωρίς βραχίονες. 
 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

 Εδρα: πλάτος 50εκατ.περίπου,βάθος 45εκατ.περίπου , ύψος από έδαφος 48 εκατ. 
περίπου. 

 Πλάτη: ύψος  35 εκατ. περίπου. 

 Υψος συνολικό από δάπεδο 80 εκατ.περίπου. 
 

Κ Α ΤΑ Σ Κ Ε Υ Α Σ Τ Ι Κ Α  Σ ΤΟ Ι Χ Ε Ι Α 
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: 

 Χαλυβδοσωλήνας ή χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, στρογγυλής διατομής ή διατομής 
οβάλ 

 Βαφή φούρνου ή ηλεκτροστατική πούδρας. 
 

ΕΔΡΑ- ΠΛΑΤΗ: 

 Κόντρα πλακέ ανατομικό οξυάς πάχους 12χιλ. περίπου. 

 Κάλυψη εξωτερικά με κατάλληλα διαμορφωμένο  κέλυφος πολυπροπυλενίου. 

 Η πλάτη στηρίζεται στο σκελετό πλαισιούμενη από αυτόν. 
 
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ: 

 Εξωτερική επένδυση: ύφασμα συνθετικό υψηλής αντοχής ή τεχνητό  δέρμα, 
ενιαίας επιφάνειας, χωρίς εξαρτήματα (αφανής ραφή).  

 Υπόστρωμα: διογκωμένη πολυουρεθάνη πυκνότητας 40kgr/m3 πάχους 50χιλ. 
περίπου, 

 Η επένδυση δεν ξεχειλίζει από το σκελετό και οι ακμές της έχουν κλίση προς τα 
μέσα με στρογγυλεμένη γωνία. 

 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: 

 Ειδικά πλαστικά βίσματα ποδιών, από σκληρό p.v.c. 
                                                                                                
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

 Τα προσφερόμενα είδη να καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον (3) ετών και να 
υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) μετά από την ημερομηνία 
οριστικής παραλαβής τους από την υπηρεσία. 

 Τα προϊόντα να φέρουν την σήμανση CE και  ο κατασκευαστής να είναι 
πιστοποιημένος κατά ISO 9001και  ISO 1400.  
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 Το κάθισμα να είναι πιστοποιημένο κατά   ΕΝ16139, ΕΝ1728  και ΕΝ1022 για την 
εργονομία και αντοχή του καθίσματος , την ποιότητα των υλικών κατασκευής και 
την ασφάλεια του χρήστη από το κάθισμα.   

 Να κατατεθούν  τα παραπάνω πιστοποιητικά και τα τεστ αντοχής (ή ισοδύναμα 
τους) .     

 Να κατατεθούν πρωτότυπα Prospectus , αυτά που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής 
διεθνώς για την προώθηση των προϊόντων και όχι φωτογραφίες ή σχέδια, ειδών 
που θα κατασκευαστούν ειδικά για να πληρούν τις προδιαγραφές της διακήρυξης 
χωρίς αυτά να είναι δοκιμασμένα και σε συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα. 

 Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση 
με τις τεχνικές προδιαγραφές ,με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια 
και έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση.  

 Εκτός από prospectus να υπάρχει δυνατότητα προσκόμισης δείγματος,  εφόσον 
ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης. 

3. ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΜΟΝΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 

(Διανυκτέρευσης ιατρών) 
 
Τα έπιπλα  κομοδίνο-κρεβάτι  να  αποτελούν, απαραιτήτως, ένα ενιαίο ομοιογενές  
σύνολο ποιοτικά και χρωματικά. 
 
Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α:  
Ξύλινο έπιπλο σταθερό 
Ανω επιφάνεια χρήσης  
Κάτω ανοικτό ή κλειστό ντουλάπι.  
 
Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ : 
Πλάτος 0,45 μ. περίπου 
Βάθος  0,40 μ.     « 
Ύψος    0,42 μ.     « 
 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α  : 
Υλικό κατασκευής λευκή ξυλεία σουηδική  ή φουρνιστή οξυά πάχους 18-22χιλ. 
Μηχανισμός κίνησης συρταριού αθόρυβος 
Άνω επιφάνεια χρήσης Κάτω ανοικτό  ή κλειστό ντουλάπι. 
Στήριξη σε τέσσερα πόδια.   
Πόμολα ή χειρολαβές δύο σημείων στήριξης στη μετώπη του συρταριού και στην 
πόρτα του ντουλαπιού. 
Επιμελημένο φινίρισμα, στρογγυλεμένες γωνίες. 
Τελική βαφή με διαφανές βερνίκι ματ. 
 
Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι   Ο Ρ Ο Ι:                                                                               
Τα προσφερόμενα είδη να καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον (3) ετών και να 
υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) μετά από την ημερομηνία οριστικής 
παραλαβής τους από την υπηρεσία. 
Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας ISO 9001και να 
εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης , ISO 14001  
Να κατατεθούν  τα παραπάνω πιστοποιητικά ή ισοδύναμα τους.     
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Η βαφή των ξύλινων στοιχείων να πραγματοποιηθεί με υλικά όπου το επίπεδο των 
πτητικών οργανικών ενώσεων να είναι εντός των ορίων που ορίζει η ελληνική 
νομοθεσία (Υ.Α.437/2005/2006) και κάθε τροποποίηση  αυτής. 
Να κατατεθούν πρωτότυπα Prospectus , αυτά που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής 
διεθνώς για την προώθηση των προϊόντων και όχι φωτογραφίες ή σχέδια, ειδών που 
θα κατασκευαστούν ειδικά για να πληρούν τις προδιαγραφές της διακήρυξης χωρίς 
αυτά να είναι δοκιμασμένα και σε συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα. 

4. ΚΡΕΒΑΤΙ  ΜΟΝΟ με ΣΤΡΩΜΑ 

(Διανυκτέρευσης ιατρών) 
 
Λ Ε Ι Τ  Ο Υ Ρ Γ Ι Α : 
Κρεβάτι απλό σταθερό, πόδια ενιαία με κεφαλάρια 
Κεφαλάρια από συμπαγές ξύλο ή με διάκενο 
 
Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ : 
Μήκος  2.00 μ. περίπου.  
Πλάτος  1,00μ.    « 
Ύψος  κοίτης από έδαφος   0,40 μ.  μέγιστο.   
 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α   Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α : 
Υλικό κατασκευής λευκή ξυλεία σουηδική  ή φουρνιστή οξυά πάχους 18-22χιλ. 
Σκελετός με πατούρα στήριξης σανίδων για το στρώμα. 
Ενσωμάτωση σκελετού –κεφαλαριών μέσω συνδετήρων σταθερής και ασφαλούς 
κατασκευής (γωνιακά ελάσματα ή καβίλιες) 
Επιμελημένο φινίρισμα, στρογγυλεμένες γωνίες. 
Τελική βαφή με διαφανές βερνίκι ματ. 
Στρώμα ορθοπεδικό καλής ποιότητας διαστάσεων αντίστοιχων του κρεβατιού με 
χειρολαβές για εύκολη μετακίνηση. 
 
 Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι   Ο Ρ Ο Ι:                                                                             
Τα προσφερόμενα είδη να καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον (3) ετών και να 
υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) μετά από την ημερομηνία οριστικής 
παραλαβής τους από την υπηρεσία. 
Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας ISO 9001και να 
εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης , ISO 14001  
Να κατατεθούν  τα παραπάνω πιστοποιητικά ή ισοδύναμα τους.     
Η βαφή των ξύλινων στοιχείων να πραγματοποιηθεί με υλικά όπου το επίπεδο των 
πτητικών οργανικών ενώσεων να είναι εντός των ορίων που ορίζει η ελληνική 
νομοθεσία (Υ.Α.437/2005/2006) και κάθε τροποποίηση  αυτής. 
Να κατατεθούν πρωτότυπα Prospectus , αυτά που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής 
διεθνώς για την προώθηση των προϊόντων και όχι φωτογραφίες ή σχέδια, ειδών που 
θα κατασκευαστούν ειδικά για να πληρούν τις προδιαγραφές της διακήρυξης χωρίς 
αυτά να είναι δοκιμασμένα και σε συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα. 
 
 
 



12 
 

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
Tα ζητούμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω απαραίτητες τεχνικές 
προδιαγραφές, που θα πρέπει να αποδεικνύονται στην Τεχνική Περιγραφή και σε 
Φύλλο Συμμόρφωσης και να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες παραπομπές σε 
πρωτότυπα prospectus ή άλλα επίσημα έγγραφα: 
 

1. Κεντρική Μονάδα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή  

Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά 

Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 

Να αναφερθεί 
μοντέλο και 
εταιρεία 
κατασκευής 

ΝΑΙ  

Αριθμός 
μονάδων 

2 ΤΕΜΑΧΙΑ   

Θήκη 

Τροφοδοτικό ≤ 200W 
Μπροστινές θύρες USB 3.1 ≥ 2 
Δυνατότητα για μπροστινό card reader ≥ 1  
Μπροστινή υποδοχή ήχου καθολικής χρήσης ≥ 1 

 

Επεξεργαστής 

Αριθμός πυρήνων (cores) ≥ 4 
Συχνότητα Λειτουργίας (Base) ≥ 3.6 GΗz 
Μνήμη Cache ≥ 6 MB 
Επίδοση επεξεργαστή (PassMarkCPUMarkScore) ≥ 
6.500 

 

Μητρική Κάρτα 

Μέγιστο υποστηριζόμενο μέγεθος μνήμης ≥ 32 GB   
Ταχύτητα Διαύλου δεδομένων ≥ 2666 MHz 
SATA Slots ≥ 3 
Θύρα σύνδεσης PCI - Expressx16 ≥ 1 
Θύρα σύνδεσης PCI Expressx1 ≥ 1   
Θύρες σύνδεσης USB ≥ 6  
M.2 ≥ 2 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ CPV 30200000-1 

      
Α/Α 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                                         
(ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
Δαπάνη 
ανά ΤΕΜ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% 

1 Επιτραπέζιος Η/Υ πλήρης 2 564,52 1.129,04 

2 Εκτυπωτής barcode 2 403,22 403,22 

3 Εκτυπωτής 1 161,29 161,29 

4 Τηλεφωνική συσκευή απλή 3 67,20 201,60 

5 Κάμερα οροφής 1 120,98 120,98 

   
ΣΥΝΟΛΟ 

 

2.016,13 

   
ΦΠΑ 

 

483,87 

   
ΣΥΝΟΛΟ 

 

2.500,00 
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Ελεγκτής δικτύου: 10/100/1000 Gigabit Ethernet 

Μνήμη RAM 
≥ 8GΒ DDR4 
Ταχύτητα διαύλου ≥ 2666MΗz 
Μέγιστη υποστηριζόμενη ≥ 32GB 

 

Σκληρός δίσκος 
1 x M.2 SSD 
Χωρητικότητα ≥ 256 GB 

 

Προσαρμογέας 
γραφικών 

Ενσωματωμένος ή πρόσθετος στη μητρική κάρτα 
Έξοδος: VGA και (DVI ή HDMI ή DisplayPort) 

 

Οπτικά Μέσα 1 xDVD-RW  

Πληκτρολόγιο 

Διάταξη Πλήκτρων: Αγγλικά, Ελληνικά, του ιδίου 
κατασκευαστή και επωνυμίας με την κεντρική 
μονάδα Η/Υ 
Σύνδεση: USB 

 

Ποντίκι 
Οπτικό ποντίκι με ροδέλα, του ιδίου κατασκευαστή 
και επωνυμίας με την κεντρική μονάδα Η/Υ 
Σύνδεση: USB 

 

Λειτουργικό 
Σύστημα 

Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Greek  

Πιστοποιητικό 
κεντρικής 
μονάδας Η/Υ 

Να προσκομισθεί για την κεντρική μονάδα Η/Υ σαν 
σύνολο πιστοποιητικό συμβατότητας CE που να 
αναφέρει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τα 
Ευρωπαϊκά standards για ασφάλεια (Safety), 
Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία EMC, Ενέργεια 
(Energy) και απαγόρευση χρήσης επικίνδυνων 
υλικών RoHS 

 

Εγγύηση 

Τουλάχιστον 3 έτη επιτόπια (στο χώρο του πελάτη) 
με αντικατάσταση οποιουδήποτε  υλικού (Hardware) 
παρουσιάσει πρόβλημα την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα. Να υπάρχει βεβαίωση του κατασκευαστή 
που να το πιστοποιεί. 

 

 
2. Οθόνη Υπολογιστή 

Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά 

Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 

Να αναφερθεί 
μοντέλο και 
εταιρεία 
κατασκευής 

ΝΑΙ  

Αριθμός 
μονάδων 

2 ΤΕΜΑΧΙΑ   

Διαγώνιος 
Οθόνης 

 23.8 ίντσες  

Τεχνολογία 
Οθόνης 

LED, Widescreen Flat Panel Display  

Επίστρωση 
οθόνης 

Αντιθαμβωτική λειτουργία με σκληρότητα 3H  
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Φωτεινότητα  250 cd/m²  

Ανάλυση 1920 x 1080 @ 60Hz  

Λόγος 
αντίθεσης 

 1000:1 (τυπική)   

Αναλογία 
Εικόνας 

16:9  

Χρόνος 
απόκρισης  

≤6 ms  

Είσοδος 
σήματος 

VGA & HDMI  

Γωνία θέασης 178° vertical / 178° horizontal  

Υποστήριξη 
χρώματος 

color gamut: 72% (CIE 1931), 84% (CIE 1976), 16.7 
Million colours 

 

Ρύθμιση Tilt με γωνία -5/+21  

Compliant 
Standards 

TCO Certified Displays, RoHS Compliant  

Εγγύηση 
 3 έτη Onsite. Να υπάρχει σχετική δήλωση του 
κατασκευαστή που να το πιστοποιεί 

 

 

3. Εκτυπωτής Laser Μεσαίου Κύκλου Εργασιών 

α/α Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 

Αριθμός 
μονάδων 

2 ΤΕΜΑΧΙΑ  

1 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο.   

2 
Να προσφερθεί εκτυπωτής μονόχρωμης εκτύπωσης 
μέγιστου μεγέθους σελίδας Α4, τεχνολογίας laser ή LED. 

  

3 Ταχύτητα εκτύπωσης >= 33 σελίδες Α4 ανά λεπτό   

5 Χρόνος πρώτης εκτύπωσης <= 5 δευτερόλεπτα   

6 
Χρόνος προθέρμανσης από κατάσταση εξοικονόμησης 
ενέργειας <=18 sec 

  

7 Ανάλυση Εκτύπωσης >= 1200 x 1200 dpi   

8 
Διασύνδεση μέσω θύρας δικτύου 10/100/1000 Ethernet και 
USB 

  

9 
Γλώσσες εκτυπωτή τουλάχιστον PCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, 
IBM ProPrinter, XPS 

  

10 

Υποστήριξη κατ’ ελάχιστον σε λειτουργικά συστήματα 
Windows 7 (32bit & 64bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit), 
Windows 8.1 (32bit & 64bit), Windows Server 2003 (32-bit & 
64-bit), Windows Vista (32bit & 64bit), Windows Server 
2008 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), 
Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2 
(32bit & 64bit); Mac OS 10.6.8-10.7, 10.8, 10.9 

  

12 Χωρητικότητα βασικού δίσκου τουλάχιστον 250 φύλλα 80   
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gsm. 

13 
Βοηθητικός δίσκος πολλαπλών χρήσεων τουλάχιστον 100 
φύλλων 80 gsm. 

  

14 
Δυνατότητα επέκτασης χωρητικότητας εισόδου κατά 
τουλάχιστον 500 φύλλα επιπλέον. 

  

15 
Υποστηριζόμενα μεγέθη σελίδας τουλάχιστον A4, B5, A5, 
A6. 

  

16 
Υποστηριζόμενο βάρος χαρτιού στο δίσκο εισόδου 
τουλάχιστον 60-120 gsm. 

  

18 Ενσωματωμένη δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης.   

19 
Ενσωματωμένη μνήμη τουλάχιστον 512MB με δυνατότητα 
επέκτασης. 

  

20 Πιστοποιήσεις τουλάχιστον κατά CE Mark. Να αναφερθούν.   

21 Να περιλαμβάνει ξεχωριστό toner και drum.   

22 
Να δέχεται toner απόδοσης τουλάχιστον 7.000 σελίδων και 
drum απόδοσης τουλάχιστον 25.000 σελίδων. 

  

  ΕΓΓΥΗΣΗ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   

23 

Απόκριση για διάγνωση και επιδιόρθωση (on site) από τον 
κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο service του 
κατασκευαστή. Να υπάρχει σχετική δήλωση του 
Κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του 
στην Ελλάδα, που να το πιστοποιεί. 

  

24 

Χρονικό διάστημα παρεχόμενης εγγύησης: ≥3 έτη. Να 
υπάρχει σχετική δήλωση του Κατασκευαστή ή του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, που να 
το πιστοποιεί. 

  

  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ   

25 
Το προσφερόμενο μηχάνημα να συνοδεύεται με toner και 
drum για την εκτύπωση τουλάχιστον 2.000 σελίδων 
εργοστασιακά (αρχικά) αναλώσιμα. 

  

 

4. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ BARCODE 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση 
Απάντηση 

προμηθευτή 

Αριθμός μονάδων 1 ΤΕΜΑΧΙΟ   

Για λόγους συμβατότητας του εξοπλισμού και των 
εφαρμογών του Νοσοκομείου χρειαζόμαστε 
συγκεκριμένο μοντέλο: Zebra GC420D 

ΝΑΙ  

Εγγύηση  1 έτος  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την προσφορά να υποβάλει ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ πλήρως τεκμηριωμένο με συγκεκριμένες αναφορές σε προσπέκτους 
και άλλα φυλλάδια ή εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου για κάθε ένα από τα 
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αναφερόμενα χαρακτηριστικά των ειδών. Στο φύλλο αυτό επίσης θα αναφέρονται με 
λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των 
προσφερομένων ειδών και τεχνικών προδιαγραφών. Ο προμηθευτής θα πρέπει να 
απαντά μία προς μία και με την ίδια σειρά σε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές των 
ειδών της διακήρυξης. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση 

προμηθευτή 

   

 

 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

01. Τα προσφερόμενα είδη να είναι συσκευές σύγχρονης τεχνολογίας, τελευταίας 

γενιάς, αμεταχείριστες και να λειτουργούν με τάση δικτύου AC 220 V / 50 Hz. 

02. Να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 

φέρουν σήμανση πιστοποίησης συσκευής κατά CE. 

03. Κατά την παράδοση, να δοθούν όλα τα Εγχειρίδια και το Λογισμικό των 

Οδηγών (drivers). 

04. Οι συσκευές να προσφέρονται με όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης, λοιπά 

εξαρτήματα και λογισμικό έτσι ώστε να  είναι έτοιμες προς χρήση χωρίς να 

απαιτείται η αγορά επιπλέον εξαρτημάτων.  

05. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι σύμφωνη (μικρότερη ή ίση), με την 

τιμή αντίστοιχων ειδών στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών 

Υγείας, κατά την χρονική περίοδο διενέργειας του διαγωνισμού.  

06. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του 

Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

07. Να παρέχεται η εγγύηση καλής λειτουργίας  όπως αναφέρεται στις 

προδιαγραφές ανά είδος. Αυτή περιλαμβάνει το κόστος εργασίας για την 

αποκατάσταση της βλάβης καθώς και το κόστος των ανταλλακτικών και 

εξαρτημάτων για ολόκληρο τον εξοπλισμό χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση 

(εκτός των αναλώσιμων ειδών).  

08. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, σε περίπτωση δυσλειτουργίας της 

συσκευής, θα πρέπει με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή να γίνει η 

αποκατάσταση της βλάβης εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών. 

Διαφορετικά, θα πρέπει να αντικατασταθεί το μηχάνημα με άλλο αντίστοιχων 

δυνατοτήτων (ή και καλύτερων) μέχρι την επισκευή του. Αν το μηχάνημα κατά 

την περίοδο της εγγύησης παρουσιάσει βλάβες που ξεπερνούν αθροιστικά τις 

εξήντα (60) ημέρες, θα πρέπει να αντικατασταθεί με καινούριο. Στην περίπτωση 

αυτή μάλιστα, δύναται να παραταθεί η εγγύηση καλής λειτουργίας για όσο 

χρονικό διάστημα η συσκευή δεν ήταν σε παραγωγική λειτουργία. 

09. Η τεχνική προσφορά να συνοδεύεται με οδηγίες χρήσης και συντήρησης του 

προϊόντος 
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10. Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού να μην υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από 

την ημερομηνία υπογραφής τη Σύμβασης. 

 

Κριτήρια Κατακύρωσης 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για κάθε είδος ξεχωριστά 

 

5. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (Τεμ. 3) 
Αναλογικές, ενσύρματες τηλεφωνικές συσκευές με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 οθόνη ενδείξεων LCD τουλάχιστον 2 γραμμών, ,  

 λειτουργία εμφάνισης ημερομηνίας, ώρας, διάρκειας κλήσης, 
αναπάντητων κλήσεων κτλ 

 δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 10 αριθμών για ταχεία κλήση, 

 πλήκτρα ειδικών λειτουργιών πχ. ανοικτή συνομολία, αναμονή κλήσης, 
μεταφορά κλήσης (ρυθμιζόμενο FLASH), δυνατότητα αυξομείωσης 
έντασης ήχου, επανάκληση τελευταίας κλήσης (redial), πλήκτρο 
σίγασης (mute) κ.α.   

Οι συσκευές θα είναι συνοδεύονται από prospectus με αναλυτικές οδηγίες 
λειτουργίας στα ελληνικά. 
Θα διαθέτουν εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών.  
Οι συσκευές θα παραδοθούν εντός 10 ημερών  από την ανάθεση. 
 

6. ΚΑΜΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ (Τεμ. 1) 
Χρήση CCTV 
Τύπος Bullet 
Wi-Fi 
Εξωτερικού Χώρου 
Ανάλυση Video Full HD,  2 Mp 
Τροφοδοσία 12V, PoC 
 
H συσκευή θα είναι συνοδεύεται από prospectus με αναλυτικές οδηγίες 
λειτουργίας στα ελληνικά. 
Θα διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών.  
Η  συσκευή θα παραδοθεί εντός 10 ημερών  από την ανάθεση. 

Σας γνωρίζουμε  ότι : 

 Οι προσφορές υποβάλλονται ανά είδος  

 Το Γενικό Νοσοκομείο Βενιζέλειο- Πανάνειο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση 

της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότρια εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή 

ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν 

διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες 

προσφορές.  

 Οι απαιτούμενες Αποφάσεις Ανάληψης Δέσμευσης θα εκδοθούν κατά το στάδιο υπογραφής 

των Συμβάσεων (παρ.4 του αρ. 9 του Π.Δ 80/2016). 

 Επί ποινής αποκλεισμού, οι υποψήφιοι φορείς δεσμεύονται για την παράδοση του συνόλου 

της ποσότητας των ειδών που θα τους κατακυρωθούν το αργότερο εντός 30 ημερών από την 

υπογραφή της Σύμβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1. Οι Προσφορές θα κατατίθενται έως την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία 

στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέλειο- 

Πανάνειο». (Λεωφ. Κνωσσού, ΤΘ 44, Ηράκλειο Κρήτης).  

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα. 

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές 

ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

1.3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος  μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου  

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

1.4. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο 

ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 

ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να 

παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 

διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.   

1.5. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1.5.1. Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

1.5.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί 

την προμήθεια. 

1.5.3. Ο αριθμός της Πρόσκλησης. 

1.5.4.  Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής 

προσφορών του διαγωνισμού. 

1.5.5. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα) 

1.6. Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς  τοποθετούνται όλα τα σχετικά με 

την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς φακέλους και  ειδικότερα τα εξής: 
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2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά 

τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ 

ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά όπως αυτά 

περιγράφονται στην παρ. 2, αρ. 79, του Ν. 4412/2016, σε συνδυασμό και με τα 

άρθρα 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) και  ειδικότερα: 

Α. Φυσικά Πρόσωπα 

1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79, παρ.4 του Ν. 4412/2016, 

όπως αυτό ισχύει σύμφωνα με την με αρ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β/2016) Απόφαση της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στο οποίο θα πρέπει να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος 

οικονομικός φορέας μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του: 

1.1.   δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις  του άρθρου 73 -παράγραφοι (1) και (2)- και 

του άρθρου 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την διαδικασία 

συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

1.2. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με την παρ. 

1α και 2 του άρθρου 75 

Πιο συγκεκριμένα απαιτείται η συμπλήρωση των κάτωθι μερών : 

 Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 

 Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Γ:Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα: Απαιτείται να συμπληρωθεί μόνο το πεδίο αναφορικά με το εάν ο οικονομικός 

φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις στους τομείς του Περιβαλλοντικού , 

Κοινωνικού και Εργατικού Δικαίου 

 Μέρος ΙV: Κριτήρια επιλογής 

Α: Καταλληλότητα 
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 Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Το  Τ.Ε.Υ.Δ. μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:  

2.1 Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας δεν υπάγεται στις 

προϋποθέσεις της περίπτωσης γ) της παρ. 2 του αρ. 73 του Ν. 4412/2016 περί αποκλεισμού από 

δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας  

2.2 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  

2.3 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης των οποίων οι 

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

2.4 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

2.5 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.  

2.6 Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

2.7 Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί,  τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί 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.  

2.8 Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί 

2.9 Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 

που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

2.10 Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των 

διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του Ν.4624/2019,  για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

2.11 Δεσμεύεται για την παράδοση του συνόλου της ποσότητας των ειδών που θα του 

κατακυρωθεί το αργότερο εντός 30 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) 

οι ανωτέρω δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 
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ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν 

άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.   

 

Β. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά  

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της ανωτέρου παραγράφου Α. «Φυσικά πρόσωπα».  

2. Τονίζεται ότι κατά την υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), 

είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα 

η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται 

ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.   

 

Γ. Συνεταιρισμοί   

1. Kατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό 

στοιχεία Α και Β καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός 

λειτουργεί νόμιμα.   

   Διευκρινίζεται ότι:  

 το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τα μέλη 

του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού και 

 οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο 

του Δ.Σ του Συνεταιρισμού.  

 

Δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην 

ένωση. 

 



22 
 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 74/Α/26-

03-2014) οι ανωτέρω δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 

ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών 

και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή 

ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. 

2.1.1. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται στον φάκελο 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επιπρόσθετα, θα πρέπει να περιληφθεί, επί ποινή αποκλεισμού, 

αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες 

παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, 

product data, manual κλπ), έντυπα και λοιπά έγγραφα της τεχνικής προσφοράς 

του οικονομικού φορέα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι αποδεκτή μια 

προσφορά θα είναι να αναφέρεται στο σύνολο των απαιτήσεων των τεχνικών 

προδιαγραφών. 

2.1.2. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε 

ξεχωριστό (έντυπο ή ηλεκτρονικό) φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την 

ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

2.2. Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα. 

2.2.1. Οι έντυποι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

2.2.2. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της έντυπης προσφοράς δεν είναι 

δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 

συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

2.2.3. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους 

θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' 

αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση 

θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η 

έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του 

απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή Εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του 

ενδιαφερομένου. 
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2.2.4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή 

πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε 

αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, 

μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά 

απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε  αυτήν  διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά 

την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

2.2.5. Ο προσφέρων εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 

127 του Ν. 4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η 

ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με 

οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους. Η 

άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.  

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο 

όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, 

μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες 

παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο 

όργανο.   

2.2.6. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη 

συμμετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

2.2.7. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 

και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με 

το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά 

τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας 

στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

2.2.8. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε 

τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι 
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αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 

έχει οριστεί στην παρούσα διακήρυξη.  

2.2.9. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι ταχυδρομικά 

αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των 

προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

2.2.10. Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την 

διενέργεια του Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια 

όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της 

εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη παρούσα πρόσκληση, προκειμένου να 

αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερομένη 

διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται ως απαράδεκτες και χωρίς να αποσφραγιστούν οι 

έντυπες προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με 

οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα. 

2.2.11. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα 

που ορίζεται από την διακήρυξη. 

2.2.12. Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 

προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης 

και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

2.2.13. Στάδια ενεργειών: 

 Κατ' αρχήν αποδοχή προσφορών: Αρχικώς η Υπηρεσία αξιολογεί τα 

υποβληθέντα από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις δικαιολογητικά (παρ. 2, άρθρο 79 

του Ν. 4412/2016), που αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα Δ/ξη, προκειμένου να 

καταλήξει στις κατ' αρχήν αποδεκτές υποβληθείσες προσφορές. 

 Τεχνική αξιολόγηση προσφορών: Το τεχνικό μέρος των κατ' αρχήν αποδεκτών 

προσφορών διαβιβάζεται στην αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού προκειμένου αυτή 

να γνωμοδοτήσει ποιες από τις κατ' αρχήν αποδεκτές προσφορές, είναι και τεχνικά 

αποδεκτές. 

 Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών: Μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των παραπάνω σταδίων, η Υπηρεσία προβαίνει στην αποσφράγιση και 

αξιολόγηση του οικονομικού μέρους των κατ' αρχήν και τεχνικά αποδεκτών 

προσφορών. 
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Επισημαίνεται ότι κατά την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 

αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει κατά την ίδια συνεδρίαση. 

 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του 

διαγωνισμού (στους δικαιούχους).  

 Με την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών, το κάθε νοσοκομείο θα 

πρέπει να ενημερώσει την Κεντρική Υπηρεσία της 7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ (Τμήμα 

Προμηθειών), η οποία στη συνέχεια θα ενημερώσει το Κε.Σ.Υ.Πε. για την 

ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών ενεργειών των νέων μονάδων (ΜΕΘ-ΜΑΦ). 

2.3. Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

2.3.1. Ο οικονομικός φορέας (προσωρινός ανάδοχος) στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα -

δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που 

προβλέπεται από το άρθρο 103 του Ν.4412/2016: 

 Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου73, Απόσπασμα του σχετικού 

μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

υποβολή του, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του 

άρθρου 73. 

Διευκρινίζεται ότι το απόσπασµα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού 

προσώπου,  αφορά: 

 τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE 

 τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το 

νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  

 τα μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε περίπτωση Συνεταιρισμών και σε κάθε 

άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του. 
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2.3.2. Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, Πιστοποιητικό που εκδίδεται 

από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το 

χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος 

ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, ότι είναι 

ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

του. Πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

2.3.3. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα ή, σε 

περίπτωση αδυναμίας έκδοσης αυτού από την εν λόγω Υπηρεσία,  Υπεύθυνη 

Δήλωση του οικονομικού φορέα περί τήρησης των λόγων μη αποκλεισμού του από 

δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής 

νομοθεσίας, όπως αυτοί αναφέρονται στην παρ. γ) του αρ.73 του Ν. 4412/2016. 

2.3.4. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75, 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI 

του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του 

οικονομικού φορέα σε αυτό. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού 

επαγγέλματος, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σχετική βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

2.3.5. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των 

ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. 

Συγκεκριμένα:   

2.3.5.1. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή 

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης  (Ε.Π.Ε.): 

 Σύσταση της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων (όπως ΦΕΚ ή 

Βεβαίωση/Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ) 

 Εκπροσώπηση της εταιρίας (όπως ΦΕΚ ή Βεβαίωση/Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ) 
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 Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια 

αρχή. 

 Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, 

από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο 

νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 

2.3.5.2. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε 

ή Ε.Ε ή Ι.Κ.Ε): 

 Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού 

σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και 

του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας. 

 Πιστοποιητικό περί  μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή 

 

2.3.5.3. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:  

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με 

αυτά που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται 

από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται 

η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών 

και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που 

ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν 

εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση 

του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν 

εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό 

όρο. 

2.3.5.4.  Στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών φορέων, όπου υποβάλλουν 

κοινή προσφορά, τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά 

υποβάλλονται για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

Ένωση. 

 

Γενικά τονίζεται ότι ως προς τις ημερομηνίες έκδοσης των ως άνω αποδεικτικών μέσων 

(δικαιολογητικών κατακύρωσης) ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 43 του Ν. 

4605/2019 (ΦΕΚ 52 Α) 
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Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση (όλων) των 

ανωτέρω δικαιολογητικών εντός τριών (3) ημερών θα γίνει αποδεκτή σε 

αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών του άρθρου 80 

του ν. 4412/2016 μόνο Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) ή 

ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης του άρθρου52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), που προβλέπεται στο εικοστό 

έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), της 

αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83),προκειμένου να εκδοθεί η 

απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση. Στην 

υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι: α) 

δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, β) 

εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην 

οικεία διακήρυξη και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 

από την υπογραφή της σύμβασης. (ΠΝΠ 84/13.04.2020) 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, στο χρονικό διάστημα, που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου τεσσαρακοστού πρώτου της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου Α΄84/13-04-2020, δεν προσκομίσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης ή ανάθεσης, τότε κηρύσσεται έκπτωτος και  παρακρατείται η 

εγγυητική καλής εκτέλεσης.    

 

2.4. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη 

χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

2.5. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε 

ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση 

του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται 

σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 

σημεία που ζητήθηκαν. 

2.6. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή 

εναλλακτικές προσφορές 
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2.7. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους 

ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της 

αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα έκπτωση και 

απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 

 

3. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

3.1 Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που 

κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 

απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

3.2 Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί 

τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 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 X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. 

4. Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ  

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό και καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα Διαγωνισμό. 

 

5. ΤΙΜΕΣ 

5.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως και 

αριθμητικώς. 

5.1.1. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 

5.1.1.1. Τιμή ανά είδος με κρατήσεις μη συμπ/νου Φ.Π.Α. 

5.1.1.2. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε 

περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ. Π. Α. αυτός θα διορθώνεται από την 

Υπηρεσία).  

Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π. Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.  

5.1.1.3. Συνολική Τιμή με κρατήσεις μη συμπ/νου ΦΠΑ, ως άθροισμα των 

επιμέρους ποσοτήτων και τιμών των ειδών και Συνολική Τιμή με κρατήσεις 

συμπ/νου ΦΠΑ 
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Σημειώνεται ότι: 

 Στους οικονομικούς φορείς δίνεται η δυνατότητα να καταθέσουν προσφορά για 

μέρος της ζητούμενης ποσότητας.  

 Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει, ανά είδος, και - στην περίπτωση όπου δεν 

καλύπτεται όλη η ποσότητα από ένα μειοδότη- σε όσους μειοδότες απαιτηθεί 

προκειμένου να συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη ποσότητα. Σε αυτή την περίπτωση, 

στον μειοδότη με την μεγαλύτερη τιμή θα κατακυρωθεί όση ποσότητα απαιτείται για να 

συμπληρωθεί η συνολική ποσότητα. 

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 

ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

5.2. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα 

δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους 

υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα 

άνω εάν τo τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω 

εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

5.3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με  σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5.4. Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 

5.5. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα 

εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για 

τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι 

αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως 

αυτά ορίζονται και στα αρ. 88-89 του Ν.4412/2016. 

5.6. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε 

προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

5.7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα της μη κατακύρωσης – συμβασιοποίησης και 

απορρόφησης μέρους ή του συνόλου της ζητούμενης από την πρόσκληση ποσότητας 

των ειδών. 

6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η  σύμβαση πρέπει να υπογραφεί μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την ανακοίνωση στον 

ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης. 
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7. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε τριάντα ημέρες από την υπογραφή 

αυτής. Η Σύμβαση δύναται να παραταθεί κατόπιν αιτήματος του αναδόχου, με 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής 

                               

8. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η εκτέλεση της Σύμβασης διέπεται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 

4412/2016, από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο 

άρθρο 133 του ν. 4412/2016, σε αμφότερες δε τις περιπτώσεις εφόσον η εν λόγω 

εφαρμογή διατάξεων δεν έρχεται σε αντίθεση με τα όσα ρητώς θεσπίζονται στην 

παρούσα πρόσκληση. 

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή 

του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016. 

 

9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που 

προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.  

 

10. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει 

αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης μετά από Απόφαση του Κε.Σ.Υ.Πε. ή μετά από 

γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα 

ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από 

γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 

ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4412. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, 

αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους 

καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.      

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός  από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016,  ο προμηθευτής θα 

βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κλπ από τη μη 

εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) 

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Να κατατεθεί, επί ποινή αποκλεισμού, αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις 

τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του 

κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ), έντυπα και λοιπά 

έγγραφα της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα.   

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι αποδεκτή μια προσφορά θα είναι να 

αναφέρεται στο σύνολο των απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών  

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ….(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ)….. ΝΑΙ   

2     

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι 

αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να 

δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» συμπληρώνεται η λέξη «ΝΑΙ», θεωρούμενη ως απαράβατος 

όρος στην Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα 

αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού 

στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της 
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προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και 

επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη). 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της 

Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια 

κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή 

του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης 

και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα 

στοιχεία του Φύλλου Συμμόρφωσης.  

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες 

πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 

Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, 

μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη 

συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Φύλλου 

Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Φύλλου 

Συμμόρφωσης και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους 

Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ»  και η στήλη 

«ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ», για έστω και ένα από τους όρους στο φύλλο συμμόρφωσης, τότε 

θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο και άρα η τεχνική προσφορά θα 

θεωρείται ως μη αποδεκτή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

7η Υ.ΠΕ  ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  Νο   / 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΤΕΛΙΚH ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  

ΤΕΛΙΚH ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ  

 
 

Στα………………… σήμερα την  …………. του μηνός ……………… 2020, οι υπογράφοντες το παρόν, από 

το ένα μέρος, το Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με την επωνυμία 

……………………………………………………………………….. Κρήτης, Τ.Κ. ………………, Α.Φ.Μ 996978666, Δ.Ο.Υ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή, κο Τερζάκη Κων/νο, και από το άλλο 

μέρος η εταιρία  .…………………………………………………………….., Δ/νση …………………………..… Τηλ………… 

Fax. ………………….., ΑΦΜ ……………………, ΔΟΥ  …………………… , που εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον/ην  …………………………………………………  ο/η οποίος/α  νομίμως παρίσταται με το δικαίωμα 

κατάρτισης  και υπογραφής του παρόντος, δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν  την 

δια του παρόντος, καταρτιζόμενη μεταξύ αυτών σύμβαση,  για  την  προμήθεια των ειδών ως 

αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας για τις έκτακτες ανάγκες του Νοσοκομείου Γ.Ν. 

Βενιζέλειο, της 7ης ΥΠΕ Κρήτης για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, COVID-19, που του 

κατακυρώθηκε με την απόφαση    …………………………………. του ………………………………………………. 

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα της με αρ. πρωτ. ……………./…….-….-2020 

Πρόσκλησης που διενεργήθηκε. 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά 

του, αναθέτει την προμήθεια στον δεύτερο ονομαζόμενο στο εξής ‘’Προμηθευτή‘’ ο  οποίος 

αναλαμβάνει την προμήθεια των ειδών ως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας  για 

τις ανάγκες του Νοσοκομείου για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, COVID-19, σύμφωνα  με τους 

κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί «Δημοσίων 

Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», το Νόμο 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών 

διατάξεων περί κρατήσεων και φόρου, το Ν.2198/94, το Ν. 2955/01, το Ν. 3329/2005 «Εθνικό 
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Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν.3527/09-02-07 «Κύρωση 

Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν. 3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το 

Υπουργείο Υγείας  και άλλες διατάξεις», το Ν.4238/2014, το Ν. 4255/2014, Π.Ν.Π (ΦΕΚ Α΄84/13-

04-20), Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της 

διάδοσης κορωνοϊού», όπως κυρώθηκε με τον Ν.4682/2020, και λοιπές ισχύουσες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ - ΤΙΜΗ  

Τα υπό προμήθεια είδη τα οποία κατακυρώθηκαν στην εταιρία …………………………….., 

αναγράφονται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο πίνακα ειδών - τιμών.  

 

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΗ 

ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 

ΦΠΑ 

1 
  

   
 

2 
  

   
 

 

 Η παραπάνω δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 7111 για είδη ξενοδοχειακού εξοπλισμού και 7123 & 

1439 για είδη εξοπλισμού πληροφορικής του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τη συνολική ποσότητα των παραπάνω ειδών στην 

Κεντρική Αποθήκη του Νοσοκομείου, το αργότερο εντός 30 ημερών από την Υπογραφή της 

Σύμβασης, με δική του ευθύνη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Σύμβαση θα ισχύει έως την απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου, 

και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του άρθρου 2 της παρούσας.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει κατά μέγιστο εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή του 

σχετικού τιμολογίου, ως κείμενη νομοθεσία, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

του είδους.    

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται  στο αρ. 

200 του Ν. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρήσει τις  τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που του έχουν 

κατακυρωθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Νοσοκομείου και σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 

…………../……..- -2020 Προσφορά  του, η  οποία αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της παρούσης 

σύμβασης.      

     

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016,  ο ανάδοχος θα βαρύνεται και για 

κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, 

σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αρ. πρωτ. ………………/……..-11-2020 

Πρόσκλησης.  

 

ΑΡΘΡΟ  7 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η εταιρία κατέθεσε την με αριθμό …………………….   

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας …………..… , ποσού ……………………….ευρώ (5% 

επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς τον ΦΠΑ), ισχύος μέχρι επιστροφής της.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για την 

πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 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 X 

του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. 

Για όλα τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την ανάθεση η οποία πραγματοποιείται με την σύμβαση 

αυτή, ισχύουν οι όροι της με αρ. ………/…..-11-2020 Πρόσκλησης, η οικονομικοτεχνική προσφορά 

του αναδόχου, ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης,  καθώς επίσης και τα 

αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών και της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού», όπως κυρώθηκε με τον Ν.4682/2020. 

Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή 

διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π γίνεται και αποδείχνεται μόνο έγγραφα 

αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης. 
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Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της 

πόλης του Ηρακλείου. 

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δυο πρωτότυπα. 

Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στο  Νοσοκομείο Χανίων, της 7ης 

ΥΠΕ Κρήτης και το άλλο πήρε ο ανάδοχος ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του. 
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