
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
¨ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ¨

(Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ  55134  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
Τηλέφωνο: 2313304463,1
Φαξ:           2313304452  
Πληροφορίες:Τζήμα Δ. Παμπουκίδης Ν.
e-mail: promagpavlos@outlook.com

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2015-011/Π
 Συνοπτικός  διαγωνισμός  με  σφραγισμένες  προσφορές  σε  ευρώ,  σχετικά  με την  ανάδειξη 
προμηθευτή για  «ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ»  (CPV: 33195000-3) για την κάλυψη των αναγκών 
του  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  30.000,00€  συμπεριλαμβανομένου 
αναλογούντος  Φ.Π.Α.  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη 
προσφορά, βάσει της τιμής, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ 2013

Αντικείμενο του διαγωνισμού – συνοπτικά στοιχεία

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός Διαγωνισμός

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της  τιμής

Χρόνος διενέργειας:
Ημερομηνία: 10-1-2017
Ημέρα: Τρίτη
Ώρα: 11:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών: 9-1-2017

Τόπος διενέργειας:

Ημέρα: Δευτέρα
Ώρα: 14:00 μ.μ.
Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»  Εθνικής  Αντίστασης  161, Τ.Κ. 
55134, Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Προμήθεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ για τις ετήσιες 
ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» του ΠΠΥΥ 2013

Κωδικός CPV: 33195000-3

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 24.193,55 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διάρκεια της σύμβασης: Ένα έτος
Κρατήσεις επί της τιμής των 
ειδών:

Οι  τιμές  υπόκεινται  στις  υπέρ  του  Δημοσίου  και  τρίτων 
νόμιμες κρατήσεις

Φόρος εισοδήματος: Κατά  την  πληρωμή  παρακρατείται  φόρος  εισοδήματος 
σύμφωνα με  το  άρθρο 24  του  Ν.  2198/1994  και  του  Ν. 
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4172/2013, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», έχοντας υπόψη: 

1. Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
2. Του  Ν.  3329/2005  «Εθνικό  Σύστημα  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  και 

λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 
3. Του  Ν.  3527/2007  «Κύρωση  Συμβάσεων  υπέρ  νομικών  προσώπων 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις»

4. 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. 

5. 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.  

6. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ.19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95(Φ.Ε.Κ.145 /Α/95) « 
Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις». 

7. Του  άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 
150/Α/2007). 

8. Το  Ν. 2362/95 άρθρο 83 παρ. 1 που αφορά στην σύναψη δημοσίων συμβάσεων, 
όπου ορίζονται τα όρια των διαγωνισμών.

9. Του  Ν.  3846/2010  (ΦΕΚ  Α΄66/11.05.2010),  «Εγγυήσεις  για  την  εργασιακή 
ασφάλεια και άλλες διατάξεις» άρθρο 24.

10. Του Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194/22-11-10)
11. Του  Ν.  4250/2014,  «Διοικητικές  απλουστεύσεις  –  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις 

Νομικών  Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα  –  Τροποποίηση 
Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992  (Ά  161)  και  λοιπές  ρυθμίσεις»   (ΦΕΚ  Ά 
74/26.03.2014), άρθρο 1.

12. Του  Ν.  4281/2014  «Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄160/8-
8-2014)όπως ισχύει σήμερα

13. Του  Ν.4412/2016  (Ά  147)  «Δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και 
υπηρεσιών (προσαρμογή) στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2007/66/ΕΚ)

Β. Τις αποφάσεις - έγγραφα: 

1. Η  υπ.  αρίθμ.  6311/29-11-2013  ΚΥΑ (ΦΕΚ  390/τ.Β΄/19-2-2014)  με  την  οποία 
εγκρίθηκε το ΠΠΥΦΥ 2013
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2. Το  υπ.  αρίθμ.  5291/23-10-2014  διαβιβαστικό  σημείωμα  της  Επιτροπής 
προμηθειών υγείας (Απόσπασμα πρακτικού της υπ΄αριθμ.  49/2-10-2014 (θέμα 
10ο) Συνεδρίασης της Ε.Π.Υ σχετικά με την «Τροποποίηση του Προγράμματος 
Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας  έτους  2013»)

3. Η υπ’ αριθμ. 1159/11-11-2014 (ΑΔΑ: 7ΧΖΣΟΡ1Ο-ΘΗ3) Απόφαση του Διοικητή της 
4ης Υ.ΠΕ  Μακεδονίας  και  Θράκης,  αναφορικά  με  τον  ορισμό  των  Φορέων 
Διενέργειας των διαγωνισμών του ΠΠΥΦΥ 2013.

4. Η  υπ’  αριθμ.  981  01/12/2014  (ΑΔΑ:ΒΝΞΚ46906Ι-0ΝΒ)  Πράξη  Διοικητή  του 
Νοσοκομείου περί ορισμού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του εν 
λόγω διαγωνισμού

5. Η  υπ’αριθμ.  πρωτ.  4898/21-04-2016  ανακοίνωση  πρόσκλησης  υποβολής 
τεχνικών προδιαγραφών του Γραφείου Προμηθειών τόσο στην ελληνική όσο και 
στην αγγλική γλώσσα, σε εφαρμογή της προαναφερθείσας διαδικασίας

6. Το  υπ’αριθμ.  9901/19-08-2016  πρακτικό  τεχνικών  προδιαγραφών  - 
τεχνοοικονομικής  μελέτης  της  αρμόδιας  επιτροπής  σχετικά  με  το  «ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ» CPV:33195000-3 προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.000,00€ 
με  Φ.Π.Α.  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή,  σε  εφαρμογή  του 
Π.Π.Υ.Υ. 2013 

7. Το υπ’αριθμ. 10708/07-09-2016 έγγραφο του γραφείου προμηθειών προς την 4η 

Υ.ΠΕ. με θέμα «Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών»
8. Ο Ν 4412/08-08-2016 Αρ.Φύλλου 147 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις  Οδηγίες 2014/24/ΕΕκαι 2014/25/ΕΕ)
9. .Το υπ. αρίθμ. 11193/19-09-2016 διαβιβαστικό σημείωμα της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας 

και  Θράκης,  «Αναφορικά  με  την  αρμοδιότητα  της  Ε.Π.Υ  να  εγκρίνει  τεχνικές 
προδιαγραφές μετα τη θέση σε ισχύ του Ν4412/2016 

10. Την υπ.αριθ.Β12/26η ΣΥΝ/05-10-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νοσοκομείου  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  διενέργεια  του  εν  λόγω  συνοπτικού 
διαγωνισμού

11. Τη δέσμευση πίστωσης με α/α 1256/3-11-2016 (ΑΔΑ:7Κ4Π46906Ι-ΘΓΞ)

καλεί

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ»

Τόπος – χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

Τόπος υποβολής 
προσφορών

Καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής 

προσφορών

Τόπος διενέργειας 
διαγωνισμού

Ημερομηνία 
διενέργειας 

διαγωνισμού
Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ 
09-1-2019

Ώρα: 14:00 μ.μ.
Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
(Τμήμα Προμηθειών)

10-1-2017
Ώρα: 11:00 π.μ.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται από το νοσοκομείο. 

Μέρος Α΄: Γενικοί όροι

Ορισμοί και γενικές πληροφορίες 

Άρθρο 1. Αντικείμενο της διακήρυξης
Αντικείμενο  της  διακήρυξης  είναι  η  ανάδειξη  προμηθευτή  σχετικά  με  την  προμήθεια 
«Σύστημα κλήσης αδελφής», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000,00 € με 
το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης   και 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
της τιμής.
Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήματος 
κλήσης αδελφής και η εκπαίδευση του προσωπικού, σχετικά με τον τρόπο χρήσης του 
συστήματος  θα πρέπει να γίνει εντός τεσσάρων μηνών (120 ημέρες) . Η εγκατάσταση 
του συστήματος θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου. 
Για τον παρεχόμενο εξοπλισμό θα παρέχεται εγγύηση ενός έτους.
Το  Νοσοκομείο  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  μην  κατακυρώσει  το  αποτέλεσμα  της 
διαγωνιστικής  διαδικασίας,  να  αιτηθεί  βελτίωση  της  προσφοράς  του  επικρατέστερου 
αναδόχου, να ματαιώσει οριστικά τη διαδικασία, ή να την επαναλάβει, χωρίς οποιαδήποτε 
αποζημίωση του αναδόχου και των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν μέρος 
   Η εν λόγω υπηρεσία θα βαρύνει τον ΚΑΕ του προϋπολογισμού του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ» 9749.01 
   Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας. 

Άρθρο 2. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
Αναθέτουσα αρχή είναι το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
Διεύθυνση αναθέτουσας αρχής: Εθνικής Αντίστασης 161,  Τ.Κ. 55134
Τηλέφωνο: 2313 304463 -4-1 (Τμήμα Προμηθειών) 
E-mail: promagpavlos@outlook.com  
Πληροφορίες:  Τζήμα Δ., Παμπουκίδης Ν.

Άρθρο 3. Αποστολή της προκήρυξης - δημοσιότητα 
Η περίληψη της διακήρυξης έχει δημοσιευτεί στον ελληνικό τύπο . Η παρούσα διακήρυξη, έχει 
αναρτηθεί   στην  ιστοσελίδα  του  Υπουργείου  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης  –  Πρόγραμμα  Διαύγεια  http://et.diavgeia.gov.gr,  καθώς  και  στο  Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ).  Επίσης  στο  διαδίκτυο  και 
συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στη διαδρομή(URL)
 http://www.agpavlos.gr./ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Άρθρο 4. Τρόπος λήψης εγγράφων του διαγωνισμού – παροχή διευκρινίσεων
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Προς  διευκόλυνση  των  ενδιαφερόμενων,  το  πλήρες  κείμενο  της  διακήρυξης  διατίθεται   σε 
ηλεκτρονική  μορφή  στην  ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου  στη  διαδρομή 
(URL)http://www.agpavlos.gr./ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.
 Επισημαίνεται ότι  οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται την ως άνω  ιστοσελίδα του 
Νοσοκομείου σε τακτά χρονικά διαστήματα για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.

Άρθρο 5. Χρόνος – τόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές είναι δυνατό:

I. να  υποβάλλονται  στο  γραφείο  της  γραμματείας  (πρωτόκολλο)  του Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ»,  μέχρι  και  την  προηγούμενη  εργάσιμη  ημέρα  της  ημέρας  διενέργειας  του 
διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:00 

II. να αποστέλλονται  στη  διεύθυνση του Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής  Αντίστασης 
161, 55134, Θεσσαλονίκη) στο γραφείο της γραμματείας (πρωτόκολλο), με οποιοδήποτε τρόπο 
και  να  παραλαμβάνονται  με  απόδειξη,  με  την  απαραίτητη  όμως  προϋπόθεση  να  έχουν 
παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας 
διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 14:00 

Η αναθέτουσα αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των 
προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές 
που  είτε  υποβλήθηκαν  μετά  την  καθορισμένη  ημερομηνία  είτε  δεν  έφθασαν  έγκαιρα  στην 
υπηρεσία διενέργειας, θα επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.
  Η προσφορά θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: 
ΦΑΚΕΛΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΤΗΝ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ» με αριθμ. διακ. 2015-011/Π
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

Άρθρο 6. Χρόνος – τόπος διενέργειας διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  στο τμήμα προμηθειών της αναθέτουσας αρχής,  δηλαδή του 
Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», στις 10/01/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Άρθρο 7. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
Υποψήφιοι  ή προσφέροντες και  σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών,  μπορούν να είναι 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) Κράτος - μέλος της Ένωσης,
β) Κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΟΧ
γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 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
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  υποψήφιοι  προμηθευτές  θα  πρέπει  να  καταθέσουν  προσφορά  για  το  σύνολο  της 
προμήθειας.
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Άρθρο 8. Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο 

φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α/α Περιγραφή δικαιολογητικών
1Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄/1986), όπως 

εκάστοτε ισχύει,  στην οποία αναγράφονται  τα  στοιχεία  του  παρόντος διαγωνισμού και   στην 
οποία  δηλώνεται  ότι μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της προσφοράς τους, οι προσφέροντες 
πληρούν τις ακόλουθες  προϋποθέσεις :
1) Ότι δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016 (Α’147), ήτοι :

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008σ.42),
β) δωροδοκία,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της 
διαφθοράς στην  οποία ενέχονται  υπάλληλοι  των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  22ας  Ιουλίου  2003,  για  την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από 
παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  309  της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 
166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 
το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

2) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν την καταβολή φόρων ή εισφορών 
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κοινωνικής ασφάλισης, τόσο κύριας όσο και επικουρικής
Η επικουρική ασφάλιση αφορά τους Έλληνες πολίτες ή όσους έχουν την εγκατάσταση τους στην 
Ελλάδα.  
3)Δεν τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  έχουν  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  τους 
δραστηριότητες
4)δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση του δημοσίου
5)δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης
6)δεν  έχουν  καταδικαστεί  με  αμετάκλητη  απόφαση  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας
7)Είναι  εγγεγραμμένοι  σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος-μέλος εγκατάσταση τους

2Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, 
οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης.

Διευκρινίζεται  ότι  η  απαιτούμενη  κατά  τα  ανωτέρω  Υπεύθυνη  δήλωση  υπογράφεται  από  το 
συμμετέχοντα   ή από τα άτομα που έχουν  εξουσία εκπροσώπησης.   
Προς  απόδειξη  της  εξουσίας  εκπροσώπησης  απαιτείται  η  προσκόμιση  των  κατά  περίπτωση 
νομιμοποιητικών εγγράφων.

  Ενώσεις προμηθευτών  που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 

για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι:
 Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός 30 ημερολογιακών ημερών 
προ της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  των  προσφορών  και  δεν  απαιτείται  βεβαίωση  του 
γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (Ν. 4250/2014, άρθρο 1)
 Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται,  σε πρωτότυπη μορφή ή σε 
ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες ή τους φορείς 
αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους.
 Τα  αποδεικτικά  έγγραφα  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από 
επίσημη μετάφραση 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΄ 186).
 Διευκρινίζεται  ότι  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  ζητεί  από  προσφέροντες  και 
υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Άρθρο 9. Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι  (120) ημερολογιακές 
ημέρες  από  την  επόμενη  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (άρθρο  97  παράγραφος  4  του 
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Ν.4412/2016).
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη (97 παράγραφος 1 του  Ν.4412/2016). 
Οι Υποψήφιοι προμηθευτές δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της, 
μετά την κατάθεσή της.

Άρθρο 10. Εναλλακτικές προσφορές
Εναλλακτικές  προσφορές  δε  γίνονται  δεκτές  και  απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες.  Ο  υποψήφιος 
ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να 
διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών

Άρθρο 11. Αντιπροσφορές
Στους διαγωνισμούς δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες 
 
Άρθρο 12. Μερική υποβολή προσφορών 
Προσφορές για την υλοποίηση μέρους της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας δε γίνονται δεκτές

Άρθρο 13. Τρόπος σύνταξης προσφορών
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, στην ελληνική γλώσσα 
μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  σε  δυο  αντίγραφα.  Το  ένα  από  τα  αντίγραφα  αυτά  ορίζεται  ως 
πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα αυτού πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 
2. Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
− Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
− Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής
− Ο τίτλος της σύμβασης
− Η καταληκτική  ημερομηνία  (ημερομηνία  λήξης  προθεσμίας  υποβολής  προσφορών ή 
αιτήσεων συμμετοχής
− Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και 
ειδικότερα τα εξής: 
3.1.  Τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής,  πρωτότυπα  και  αντίγραφα,  τοποθετούνται  σε  χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».
3.2.  Τα  τεχνικά  στοιχεία  της  προσφοράς,  πρωτότυπα  και  αντίγραφα,  τοποθετούνται  σε  χωριστό 
σφραγισμένο  φάκελο  μέσα  στον  κυρίως  φάκελο,  με  την  ένδειξη  «ΦΑΚΕΛΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. 
Μέσα στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς να συμπληρωθεί και να κατατεθεί   φύλλο συμμόρφωσης 
σύμφωνα με το πίνακα του Μέρους Β .
3.3.  Τα  οικονομικά  στοιχεία,  πρωτότυπα  και  αντίγραφα,  τοποθετούνται  σε  χωριστό  σφραγισμένο 
φάκελο,  επίσης  μέσα  στον  κυρίως  φάκελο  με  την  ένδειξη  «ΦΑΚΕΛΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
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Επισημαίνεται ότι:
1. οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν σαν βάση τη χαμηλότερη τιμή της 
εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο παρατηρητήριο τιμών του άρθρου 24 του ν. 
3846/2010. Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το παρατηρητήριο του άρθρου 
24 του ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. οι  οικονομικές  προσφορές  δεν  θα  πρέπει  να  υπερβαίνουν  τον  αντίστοιχο 
προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση υπέρβασης οι προσφορές θεωρούνται 
απαράδεκτες σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 26 του Ν.4412/2016 και δεν θα 
γίνονται αποδεκτές.

Προσοχή: Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν 
και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Άρθρο 14. Τιμές προσφορών - νόμισμα
1. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή 
που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
2.  Στις  τιμές  θα  περιλαμβάνονται  οι  τυχόν  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  νόμιμη 
επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από το Φ.Π.Α.
3. Η τιμή της προσφοράς  δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε 
περίπτωση  που  ζητηθεί  παράταση  της  διάρκειας  ισχύος  της  προσφοράς,  οι  διαγωνιζόμενοι  δε 
δικαιούνται κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή 
προσφοράς. 
 
Άρθρο 15. Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού
1. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  από  την  παρούσα  διακήρυξη.   Η  αποσφράγιση  διενεργείται 
δημόσια,  παρουσία  των  προσφερόντων/συμμετεχόντων  ή  των  νομίμως  εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 21.
 2.  Αρχικά  αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος  προσφοράς,  ο  φάκελος  των  δικαιολογητικών 
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς  μονογράφονται δε και σφραγίζονται από 
το  αρμόδιο  όργανο  όλα  τα  δικαιολογητικά  που  υποβάλλονται  κατά  το  στάδιο  αυτό  και  η  τεχνική 
προσφορά,  ανά  φύλλο.  Στη  συνέχεια  το  αρμόδιο  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των 
δικαιολογητικών  συμμετοχής  καθώς  και  των  τεχνικών  προσφορών,  σύμφωνα  με  τους  όρους  της 
διακήρυξης  και  προτείνει  την  απόρριψη  των    προσφορών  που  δεν  γίνονται  αποδεκτές  και  την 
αποδοχή των προσφορών  που πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Κατόπιν γίνεται η αποσφράγιση 
των οικονομικών προσφορών  των εταιρειών που έγιναν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο και 
η  επιτροπή  προβαίνει  στην  οικονομική  αξιολόγηση  τους.  Τα  αποτελέσματα  των  ελέγχου 
καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
3. Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της μονογραφής που θέτει το αρμόδιο όργανο 
επί  των  αιτήσεων  συμμετοχής  και  των  προσφορών,  μπορεί  να  γίνεται  χρήση  μηχανικού  μέσου 
(διάτρηση), με το οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης. 

Άρθρο 16. Αξιολόγηση προσφορών
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Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  και η κατακύρωση γίνεται τελικά στον 
αναδόχου με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως 
αποδεκτές με βάση τους όρους της διακήρυξης και τις υποχρεώσεις του αναδόχου.
Η τιμή για την προμήθεια θα δίνεται χωρίς το ΦΠΑ, το οποίο και βαρύνει το νοσοκομείο. Αν στην τιμή  
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά.

Άρθρο 17. Κατακύρωση του διαγωνισμού
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου 
της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί 
αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου 
και αξιολόγησης των προσφορών, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο και σε κάθε προσφέροντα με 
κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
 
Άρθρο 18. Κατάρτιση και υπογραφή σύμβασης 
 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει  αποδεικτικό χαρακτήρα.  Εάν ο  ανάδοχος δεν  προσέλθει  να 
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 
για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  η  διαδικασία  ανάθεσης  ματαιώνεται,  σύμφωνα  με  την 
περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 106.

 
Άρθρο 19. Διοικητικές προσφυγές – ένδικα μέσα 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης,  η ένσταση υποβάλλεται  μέχρι 
πέντε  (5)  ημέρες  πριν  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών.  Η  ένσταση 
υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο 
άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης.  Το  παράβολο  αυτό  αποτελεί  δημόσιο  έσοδο.  Το  παράβολο 
επιστρέφεται  με  πράξη  της  αναθέτουσας  αρχής,  αν  η  ένσταση  γίνει  δεκτή  από  το  αποφασίζον 
διοικητικό όργανο. (άρθρο 127,Ν.4412/2016)

Άρθρο 20. Εγγυήσεις
Εγγυητική συμμετοχής δεν απαιτείται.  Ο ανάδοχος όμως οφείλει  πριν την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Το ύψος της θα ισούται με το 5% του 
συνολικού συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
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 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του 4412/2016, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 
εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει  συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου 
έναντι του αναδόχου.
Ο χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης καλής  εκτέλεσης πρέπει  να είναι  μεγαλύτερος  από το  συμβατικό 
χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά ένα μήνα.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Άρθρο 21. Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου 
1. Εάν  ο  ανάδοχος  στον  οποίο   έγινε  η  ανακοίνωση  δεν  προσήλθε  να  υπογράψει  τη 
σύμβαση  μέσα  στην  προθεσμία  που  του  ορίστηκε,  κηρύσσεται  έκπτωτος  με  απόφαση  της 
αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 
2. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση 
και  από  κάθε  δικαίωμά  του  που  απορρέει  από  αυτή,  εφόσον  δεν  εκτελεί  τους  όρους  της 
σύμβασης.
3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν οι όροι της σύμβασης δεν εκτελούνται λόγω 
της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας.
4. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση επιβάλλονται με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, η 
οποία  υποχρεωτικά  καλεί  τον  ενδιαφερόμενο  προς  παροχή  εξηγήσεων,  αθροιστικά  ή 
διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: 
• Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
• Ανάθεση του έργου στο συμμετέχοντα με την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Κάθε άμεση ή 
έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται 
σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση 
που  δεν  πραγματοποιηθεί  νέα  ανάθεση  του  έργου  κατά  τα  παραπάνω  οριζόμενα.  Στην 
περίπτωση αυτή  ο  υπολογισμός  του  καταλογιζόμενου  ποσού  γίνεται  αφενός  με  βάση κάθε 
στοιχείο κατά την  κρίση του αρμόδιου οργάνου και  αφετέρου με βάση τις  αρχές της καλής 
πίστης και των συναλλακτικών ηθών

Άρθρο 22. Τρόπος πληρωμής – κρατήσεις 
Η τιμολόγηση θα γίνεται στο Νοσοκομείο για το μέρος της ποσότητας που θα παραδίδεται με τον 
αναλογούντα Φ.Π.Α. μετά από κάθε τμηματική, οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή. Ως προς τα 
δικαιολογητικά  πληρωμής   και   λοιπά   στοιχεία,  καθώς  και  σε  περίπτωση  που  η  πληρωμή  του 
συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή ισχύουν τα  όσα αναφέρονται στην ισχύουσα 
κείμενη νομοθεσία. 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες  κρατήσεις:
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Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»   
Όλες  οι  πληρωμές  θα  γίνονται  σε  ευρώ  με  την  προσκόμιση  των  νόμιμων  δικαιολογητικών  που 
προβλέπονται  από τις  ισχύουσες  διατάξεις  κατά  το  χρόνο πληρωμής.  Για  όλες  τις  πληρωμές  θα 
εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του ανάδοχου θα 
γίνονται  όλες  οι  νόμιμες  κρατήσεις,  σύμφωνα με  τους  ισχύοντες  κάθε  φορά  νόμους  και  σχετικές 
εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων. 

Άρθρο 23. Υποχρεώσεις ασφάλισης
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει  κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την 
αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή 
εγκαταστάσεων της αναθέτουσας αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση 
κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της 
ανάθεσης, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού. 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του 
στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης  

Άρθρο 24. Εφαρμοστέο δίκαιο
Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή με αφορμή αυτή,  η αναθέτουσα αρχή και ο ανάδοχος 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους,  σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί 
σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  οριζόμενα,  αρμόδια  θα  είναι  τα  δικαστήρια  που  εδρεύουν  στη 
Θεσσαλονίκη. 
                                                                     

                                                                       

                                                                             Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                                ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
                                                                               MSc ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

                  MSc ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
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ΜΕΡΟΣ Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΣΗΣ 

ΑΔΕΛΦΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

Γενικά
Α. Το σύστημα θα μπορεί να εξυπηρετήσει τουλάχιστον τις ανάγκες 

• Σαράντα ενός (41) θαλάμων ασθενών
• Τριάντα ενός (31) μπάνιων (W.C.)
• Οκτώ (8) στάσεων νοσηλευτικού προσωπικού

     Συγκεκριμένα οι κλινικές που θα εξυπηρετούνται είναι:
• Νεφρολογική:   τρεις (3) θάλαμοι και ένα (1) W.C.
• Ορθοπεδική:    δεκατέσσερις (14) θάλαμοι και ένδεκα  (11) W.C 
• Χειρουργική:    τέσσερις (4) θάλαμοι και τέσσερα (4) W.C
• Ουρολογική:     δύο (2) θάλαμοι
• Παθολογική:     επτά (7) θάλαμοι και πέντε (5) W.C
• Ρευματολογική:  τέσσερις (4) θάλαμοι και δύο (2) W.C
• Καρδιολογική:  τέσσερις (4) θάλαμοι και τέσσερα (4) W.C
• Νευρολογική:    τρεις θάλαμοι (3) και τέσσερα  (4) W.C

Β. Σκοπός της εγκαταστάσεως κλήσης αδελφών είναι η άμεση επικοινωνία μεταξύ των 
θαλάμων ασθενών και  των στάσεων νοσηλευτικού  προσωπικού με  σύστημα οπτικής 
σήμανσης. 
Γ. Η υφιστάμενη υποδομή η οποία θα μπορεί να αξιοποιηθεί είναι η παρακάτω:

• Κάθε κλίνη διαθέτει ένα τραβηχτό διακόπτη κλήσης ανάγκης
• Όλες  οι  επαφές  των  διακοπτών  παραλληλίζονται  σε  ένα  μοναδικό  ζευγάρι 

καλωδίου  το  οποίο  καταλήγει  στον  τηλεφωνικό  κατανεμητή  του  ορόφου,  στον 
οποίο ανήκει και ο θάλαμος
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• Τα μπάνια (WC) δεν διαθέτουν καλωδίωση
• H Νευρολογική κλινική (3 θάλαμοι, 4 WC) δεν διαθέτη καλωδίωση

Δ.  Οι  απαιτήσεις  του  συστήματος  με  βάση  την  υφιστάμενη  υποδομή  θα  είναι  οι 
παρακάτω: 

• Η κλήση ανάγκης θα γίνεται σε επίπεδο θαλάμου και η σήμανσή της στη συσκευή 
στάσης αδελφής θα δηλώνει τον αντίστοιχο θάλαμο από τον οποίο εκδηλώθηκε η 
κλήση 

• Η ακύρωση κάθε κλήσης θα μπορεί να γίνεται τόσο από το ακυρωτικό μπουτόν 
του εκάστοτε θαλάμου, όσο και από τη συσκευή στάσης αδερφής 

• Κάθε θάλαμος θα διαθέτει μόνο ένα ακυρωτικό μπουτόν 
• Κάθε συσκευή κλίσης αδελφής στην οποία θα εκδηλώνονται οι κλίσεις ανάγκης θα 

εξυπηρετεί μόνο τους θαλάμους της κλινικής στην οποία είναι εγκατεστημένη 
• Στα μπάνια (WC) στα οποία δεν υπάρχει καλωδιακή υποδομή, θα τοποθετηθεί 

είτε ενσύρματη είτε ασύρματη κλίση ανάγκης. 
• Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα σύζευξης με συσκευές Pager ή 

Dect.

Βάσει των παραπάνω δεδομένων το σύστημα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω:

• Τη μονάδα κλήσεως αδελφής  (στα WC)
• Το μπουτόν ακύρωσης - με βομβητή (δίπλα στην πόρτα εισόδου του θαλάμου και 

των wc)
• Τα ενδεικτικά φωτιστικά διαδρόμου των θαλάμων και των wc
• Τον τερματικό σταθμό αδελφής 
• Τις σωληνώσεις και καλωδιώσεις όπου απαιτείται
•
• Μονάδα κλήσεως αδελφής στα   WC  
•
Σκοπός Κλήση νοσηλευτών
Χρήστης Ασθενής
Περιγραφή - Θα είναι  κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό κατάλληλο σε χώρους με 

υγρασία 
- Θα φέρει πλαστικό κορδόνι με πλαστική χειρολαβή στο κάτω άκρο του. Σε 
περίπτωση βίαιης χρήσης το κορδόνι θα πρέπει να αποσυμπλέκεται.

Εγκατάσταση Πλησίον της λεκάνης και του ντους σε ύψος 2,5μ. από το δάπεδο, με βίδες 
•

• Μπουτόν ακύρωσης θαλάμου με βομβητή  

Σκοπός Ακύρωση κλήσης  
Χρήστης Νοσηλευτικό προσωπικό 
Περιγραφή Θα φέρει κατ’ ελάχιστον :

14

16PROC005553741 2016-12-12

ΑΔΑ: ΩΠΖ146906Ι-2ΟΗ



- ένα μπουτόν ακύρωσης
- βομβητή 

Εγκατάσταση Πλησίον της εισόδου του δωματίου σε οπτική επαφή με τις κλίνες ασθενών σε 
ύψος 1,5μ. από το δάπεδο, με βίδες σε εντοιχισμένο κουτί.

•
•
•
• Ενδεικτικά φωτιστικά διαδρόμου των θαλάμων και   WC  
Σκοπός Οπτικές φωτεινές ένδειξεις
Χρήστης Νοσηλευτικό προσωπικό
Περιγραφή Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι μικρού μεγέθους και καλαίσθητο Θα  πρέπει 

να διαθέτει κατ’ ελάχιστον οπτική φωτεινή ένδειξη κλήσης  η οποία  να είναι 
ορατή από μακριά και από όλες τις γωνίες (180ο).  

Εγκατάσταση Στο διάδρομο, πάνω από την πόρτα του θαλάμου
•
• Τερματικός σταθμός αδελφής  
Σκοπός Σταθμός ενδείξεων για τους νοσηλευτές, που θα περιλαμβάνει όλα τα 

αναγκαία για τον έλεγχο λειτουργίας του συστήματος κλήσης .
Χρήστης Νοσηλευτικό προσωπικό
Περιγραφή Η μονάδα θα φέρει κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι στοιχεία:

- επεξεργαστή σημάτων
- οθόνη ενδείξεων LCD και πληκτρολόγιο χειρισμών 
- βομβητή με ρυθμιζόμενη ένταση (από τους νοσηλευτές)  

Εγκατάσταση Στη στάση νοσηλευτών
•

Καλωδιώσεις συστήματος
Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατάλληλα για την εγκατάσταση και  

λειτουργία του συστήματος.

Απολύμανση εξοπλισμού
Όλος ο εξοπλισμός του συστήματος θα έχει  την δυνατότητα, χωρίς αλλοίωσή του, να 
καθαρίζεται / απολυμαίνεται . 
• Πιστοποιητικά  
Ο προς εγκατάσταση εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται με τα εξής πιστοποιητικά:
-  ISO  9001  :  2008  του  κατασκευαστή  για  την  κατασκευή  τέτοιων  οπτικοακουστικών 
συστημάτων
- ISO 9001/2000 της αντιπροσώπου εταιρείας 
-Δήλωση CE για την τήρηση των διεθνών/ευρωπαϊκών προτύπων εν ισχύ.
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