
                                    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2016-014/Δ
Για την προμήθεια «Eνός Διφασικού Απινιδωτή» με την διαδικασία της Ανοιχτής 
Διαπραγμάτευσης με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για τις ανάγκες του  Γ.Ν.Θ. 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (CPV: 33182100-0)
Αντικείμενο του διαγωνισμού – συνοπτικά στοιχεία

Είδος διαγωνισμού: Διαπραγμάτευση

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Χρόνος διενέργειας: Ημερομηνία: 20-1-2017
Ημέρα: Παρασκευή 
Ώρα: 11:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών: 19-1-2017

Ημέρα: Πέμπτη
Ώρα: 15:00 μ.μ.

Τόπος διενέργειας: Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Εθνικής  Αντίστασης 161, Τ.Κ. 
55134, Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Προμήθεια  «Ενός Διφασικού Απινιδωτή» για το 
νοσοκομείο «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 

Κωδικός CPV: 33182100-0
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. 
4172/2013, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν

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

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Σ χ έ δ ι ο    

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

(Εθν. Αντίστασης 161 Τ.Κ. 55134- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
Τηλέφωνο: 2313 304463

Φαξ: 2313 304452

Πληροφορίες: Τζήμα  Δήμητρα
Μπανιά  Μαρία. 

E-mail: promagpavlos  @  outlook  .  com  
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1. Την υπ. αρίθμ. 1474/28-9-2016 ( ΑΔΑ: 7ΛΟΧ46906Ι-2ΔΦ) πράξη διοικητή σχετικά με 
τον ορισμό επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
2. Το  υπ.  αρίθμ.  Πρωτ.  12280/6-10-2016  πρακτικό  τεχνικών  προδιαγραφών  για  την 
προμήθεια  «ΕΝΟΣ ΔΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ»
3. Την  υπ.  αρίθμ.  Β33/31ΗΣΥΝ/9-11-2016  (ΑΔΑ:ΨΤΣ9469061-ΩΞΣ)  απόφαση  του 
Διοικητικού Συμβουλίου  του Νοσοκομείου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια ανοικτής 
διαπραγμάτευσης 
4. Την υπ.  αρίθμ.  5804/2014  (3261/Β/4-12-2014  ΦΕΚ)  Κοινή  Απόφαση του  Υπουργού 
Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα 
Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας  του έτους 2014
5. Το υπ΄αριθμ.  Πρωτ:  3774/11-07-2016  έγγραφο  της  ΕΠΥ  αναφορικά  με  την  έγκριση 
τηρηθείσης  διαδικασίας  επί  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  προτύπων,  όπως  αυτή  έχει 
καθοριστεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας που ελήφθησαν κατά την υπ’αριθμ.84/14-
06-2016/16-0602016 συνεδρίασή (θέμα 9ο) της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας
6. Το  Ν.  4412  (ΦΕΚ  147/α’/8-8-2016)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
7. Τη δέσμευση πίστωσης με α/α 1316/29-11-2016 (ΑΔΑ Ω3ΓΧ46906Ι-ΡΤΙ)
8. Τις επείγουσες ανάγκες του Νοσοκομείου 

καλεί

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Ενός 
Διφασικού Aπινιδωτή.

Τόπος υποβολής 
προσφορών

Καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής 

προσφορών

Τόπος διενέργειας 
διαγωνισμού

Ημερομηνία 
διενέργειας 

διαγωνισμού
Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

19-01-2017
Ώρα: 15:00 μ.μ.

Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
(Τμήμα Προμηθειών)

20-01-2017
Ώρα: 11:00 π.μ.

Μέρος Α΄: Γενικοί όροι

 Ορισμοί και γενικές πληροφορίες 

Άρθρο 1. Αντικείμενο της διακήρυξης
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Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η ανάδειξη προμηθευτή σχετικά με προμήθεια, 
ενός Διφασικού  Aπινιδωτή συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης  8.000,00  € 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 
τιμής
    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 

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:  Μπανιά Μαρία/Τζήμα Δήμητρα

Άρθρο 3. Αποστολή της προκήρυξης - δημοσιότητα 
 Δεν απαιτείται δημοσίευση στον ελληνικό τύπο, σε εφαρμογή του άρθρου 32 του  Ν.4412/2016. 
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
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων διατίθενται  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:
1)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 Πέμπτη 19 Ιανουαρίου  2017 και ώρα 15:00 
2)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 
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έχουν  παραληφθεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή  μέχρι  και  την  προηγούμενη  εργάσιμη 
ημέρα της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και τη Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 
2017 και ώρα 15:00 
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 ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΟΣ   ΔΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ» με αριθμ. διακ. 2016-014/Δ
«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 20/01/2017, ημέρα Παρασκευή 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. 

Άρθρο 8. Δικαιολογητικά συμμετοχής 
     Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους 
στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά:
      1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή , από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμεροι 
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 
και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
      2.  Παραστατικό  εκπροσώπησης,  αν  οι  οικονομικοί  φορείς  συμμετέχουν  με 
αντιπρόσωπο τους.
      3.  Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου  ή  ισοδύναμης  επαγγελματικής 
οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
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      4 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ((να φέρει 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)  στην οποία θα δηλώνουν ότι:
       α) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας,
       β) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,
       γ) δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας,
       δ)  η  επιχείρηση  είναι  συνεπής  στην  εκπλήρωση  τόσο  των  συμβατικών  της 
υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα και
       ε) δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών 
που ζητούνται από την Υπηρεσία.
       στ) δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της  ψευδορκίας,  της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
        ζ)  τους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους είναι υποχρεωμένος ο υποψήφιος, 
κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές.

    Εφόσον τα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα που υποβάλλονται με την προσφορά ή την 
αίτηση  συμμετοχής  δεν  είναι  συνταγμένα  στην  ελληνική  γλώσσα,  συνυποβάλλεται 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Επισημαίνεται πως τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας θα πρέπει 
να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Επιπλέον, 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.

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  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. Τρόπος σύνταξης προσφορών
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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
3.3.  Τα  οικονομικά  στοιχεία,  πρωτότυπα  και  αντίγραφα,  τοποθετούνται  σε  χωριστό 
σφραγισμένο  φάκελο,  επίσης  μέσα  στον  κυρίως  φάκελο  με  την  ένδειξη  «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
Επισημαίνεται ότι 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.

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

Άρθρο 11. 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 12. Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού
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 Η  αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην 
παρούσα  πρόσκληση  από  επιτροπή  αξιολόγησης  που  θα  ορισθεί   μετά  από  Πράξη  της 
Διοικήτριας  του  Νοσοκομείου.  Η  αποσφράγιση  ολοκληρώνεται  την  ίδια  ημέρα  και  αν  δεν 
επαρκέσει  ο  χρόνος  σε  επόμενη  συνεδρίαση.  Η  Επιτροπή  αριθμεί,  αποσφραγίζει  τους 
φακέλους  των  προσφορών  και  μονογράφει  ανά  φύλλο  το  περιεχόμενό  τους.  Κατά  την 
αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση 
των διαγωνιζόμενων,  δηλαδή των προσφορών τους  προς τους  όρους της  παρούσας.  Στη 
συνέχεια  η  Επιτροπή  ελέγχει  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής,  τις  τεχνικές  προσφορές  και 
αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές. Η επιτροπή του διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο 
οποίο προτείνει  την απόρριψη των εταιρειών που δεν πληρούν τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης και την κατακύρωση της προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή. Η απόφαση του 
φορέα διενέργειας κοινοποιείται στους συμμετέχοντες (σύμφωνα με το ν.4412/2016).
  Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί 
των υποβληθέντων στοιχείων. 

Άρθρο 13. Αξιολόγηση προσφορών
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 ανάδοχο 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.  . Σε  περίπτωση  ισοτιμίας,  η  αναθέτουσα  αρχή  επιλέγει  τον   προμηθευτή  με 
κλήρωση μεταξύ  των  υποψηφίων  που  υπέβαλαν  ισότιμες  προσφορές.  Η  κλήρωση γίνεται 
ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των υποψηφίων, σύμφωνα 
με το άρθρο 90 του Ν.4412/2016.
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 14. 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 15. 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.
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Άρθρο 16. Διοικητικές προσφυγές – ένδικα μέσα 
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται 
από το Ν.4412/2016. 

Άρθρο 17. 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.
 Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  στην  περίπτωση  παράβασης  των  όρων  της 
σύμβασης,  όπως αυτή  ειδικότερα  ορίζει.  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 18. 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:
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 19. 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.

                                                    

Μέρος Β: Τεχνικές προδιαγραφές 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ

1.  Να είναι διφασικής τεχνολογίας, σύχρονος, πλήρης, καινούργιος, αμεταχείριστος,
     κατάλληλος για χρήση σε όλους τους χώρους εντός και εκτός του Νοσοκομείου και να
     λειτουργεί με ρεύμα 220V/50Hz, αλλά και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία για
     ικανοποιητική αυτονομία καθώς και με τροφοδοσία 12V από Ασθενοφόρο.
2.  Να περιλαμβάνει όλες τις συσκευές ή εξαρτήματα που απαιτούνται για την διενέργεια
     πλήρους αντίστοιχης εξέτασης.
3.  Η χρήση του απινιδωτή να είναι απλή στην αυτόματη ή χειροκίνητη απινίδωση και να
     διαθέτει βοηθητικά μηνύματα καθοδήγησης του χρήστη στα Ελληνικά.
4.  Να είναι υδατοστεγής, υψηλής αντοχής σε κραδασμούς και χτυπήματα και να έχει το
     μικρότερο δυνατό βάρος και όγκο προκειμένου να είναι κατάλληλος για μεταφορά (< 7
     κιλά με μπαταρίες).
5.  Ο απινιδωτής να πραγματοποιεί σύγχρονη και ασύγχρονη απινίδωση, με αποδιδόμενη 
     διφασική ενέργεια από περίπου 2 έως τουλάχιστον 200 joules, σε προκαθορισμένα
     βήματα. Ο χρόνος φόρτισης στα 200 joules να μην υπερβαίνει τα 5 περίπου 
     δευτερόλεπτα.
     Να αναφερθεί για να αξιολογηθεί η δυνατότητα αυτόματης αλληλουχίας 
     με προκαθοριμένα επίπεδα φόρτισης (πχ 150j – 180j – 200j). Θα εκτιμηθεί η μεγαλύτερη 
     ενέργεια (έως και 360 jules).
6.  Να περιλαμβάνει σε ενιαία συσκευή τον απινιδωτή, τον βηματοδότη, το μόνιτορ και το 
     καταγραφικό και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα καλώδια για χρήση σε ενήλικες
     και παιδιά (καλώδια ασθενούς – τριπολικό ή πενταπολικό- και paddles, για ενήλικες και
     παιδιά, καλώδιο βηματοδότη για ενήλικες και παιδιά, χαρτί για το καταγραφικό, 
     τουλάχιστον δύο ζεύγη αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια βηματοδότησης και ότι άλλο χρειάζεται). 
7.  Το ΗΚΓ να λαμβάνεται είτε μέσω των paddles ή των αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων από   
     τριπολικό ή πενταπολικό καλώδιο ασθενούς.
8.  Να πραγματοποιεί εξωτερική απινίδωση, τόσο μέσω των συμβατικών paddles όσο και 
     μέσω ειδικών αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων, τα οποία και να προσφερθούν (για ενήλικες
     και παιδιά).
9.  Στα paddles να υπάρχουν πλήκτρα, όπου με ταυτόχρονο πάτημα να αποδίδεται η 
     ενέργεια στον ασθενή.
10.Να έχει αυτονομία λειτουργίας με μπαταρία 70 τουλάχιστον απινιδώσεων στην μέγιστη
     αποδιδόμενη ενέργεια και 90 λεπτά παρακολούθησης του ασθενούς ( monitoring). 
11.Να διαθέτει ενσωματωμένο, αναίμακτο εξωτερικό βηματοδότη, με ρυθμιζόμενο ρυθμό
     και ρεύμα βηματοδότησης. Να έχει δυνατότητα παροχής περίπου 40 έως 150
      παλμών/min, με μεταβλητό ρεύμα από 0 έως 200 mA περίπου
12.Να περιλαμβάνει: α) Ενισχυτή μέτρησης οξυμετρίας (SpO2)
                                  β) Ενισχυτή μέτρησης αναίμακτης πίεσης (ΝΙΒΡ)
13.Το μόνιτορ να διαθέτει οθόνη τουλάχιστον 6¨, να είναι δύο (2) καναλιών, με ταχύτητα
     σάρωσης 25 mm/sec, υψηλής ανάλυσης, μέγιστης οπτικής γωνίας και ρυθμιζόμενη
     φωτεινότητα στην οποία να απεικονίζονται: η κυματομορφή του ΗΚΓ (τουλάχιστον 2
     κυματομορφές με επιλογή από 6 απαγωγές), τον αριθμό των σφύξεων, τα όρια του
     alarm, την επιλεγόμενη και αποδιδόμενη ενέργεια, ,λειτουργίες βηματοδότη, εάν είναι 
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     σύγχρονη ή ασύγχρονη η απινίδωση, το SpO2 την ΝΙΒΡ καθώς και άλλα για τον
     χειριστή βοηθητικά μηνύματα, τα οποία να αναφερθούν για να αξιολογηθούν.
14.Η αποθηκευμένη ενέργεια να εκφορτίζεται εσωτερικά αυτόματα μετά από παρέλευση
    30 sec το πολύ, όταν η συσκευή τίθεται off ή όταν αποσυνδέονται για οποιοδήποτε 
     λόγο τα paddles.
15.Να έχει δυνατότητα παγώματος της οθόνης (freeze) και να διαθέτει φίλτρο απόρριψης 
     Παρασίτων 35 Hz.
16.Το καταγραφικό να είναι δύο (2) καναλιών και να εκτυπώνει την κυματομορφή του ΗΚΓ,
     την ημερομηνία, την ώρα, την ενέργεια απινίδωσης, κλπ, σε χαρτί πλάτους
     τουλάχιστον 50mm. Επίσης να εκτυπώνονται γραφικά trends για χρονικό διάστημα 6 
     ωρών περίπου. Να διαθέτει μνήμη στην οποία να αποθηκεύονται επεισόδια για
     μετέπειτα ανάκληση και εκτύπωση (να αναφερθεί ο αριθμός των επεισοδίων). Ο
     καταγραφέας να ενεργοποιείτε αυτόματα μετά από απινίδωση και υπέρβαση των  ορίων
     των συναγερμών.
17.Να δύναται τα δεδομένα του απινιδωτή από την μνήμη να μεταφέρονται σε Η/Υ.
     .

                                                                    ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.  Να πληρεί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας και να φέρει 
     απαραιτήτως πιστοποιητικό ISO ή TUV και την σήμανση CE-MARK, σύμφωνα με
     την οδηγία 93/42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.  Να έχει εγγύηση λειτουργίας δύο (2) έτη, για την οποία ιδιαίτερα ενδιαφέρουν:
     
     - Τι περιλαμβάνει (υλικά ή εργασίες επισκευής ή εργασίες προληπτικής συντήρησης
       ή και όλα αυτά).
     - Ποιες περιπτώσεις δεν εμπίπτουν στην εγγύηση.
     - Ο χρόνος άφιξης του τεχνικού της προμηθεύτριας εταιρείας σε περίπτωση αναγγελίας
        βλάβης.
     - Ο μέγιστος χρόνος μη λειτουργίας του μηχανήματος λόγω βλαβών (down time).
        Για κάθε μέρα υπέρβασης του παραπάνω ορίου θα επεκτείνεται το χρονικό διάστημα
        της εγγύησης κατά 20 μέρες.
3.  Να υπάρχει υπεύθυνο SERVICE και ανταλλακτικά για χρονικό διάστημα  τουλάχιστον
     δέκα (10) χρόνια.
4.  Να συνοδεύεται από τα επίσημα εργοστασιακά προσπέκτους στα ελληνικά. Τα
      εγχειρίδια να είναι χειρισμού αλλά και τεχνικού.
5.  Ο προμηθευτής να αναλάβει την πλήρη τοποθέτηση του μηχανήματος σε πλήρη 
     λειτουργία και την επίδειξη του μηχανήματος στο χώρο εργασίας του, στο προσωπικό
     του Νοσοκομείου μας.
6.  Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τεχνικό του Νοσοκομείου
     στην συντήρηση και στις επισκευές του μηχανήματος όπως να παραδώσει τα
     ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά, και μηχανολογικά σχέδια του μηχανήματος.
7.  Ο προμηθευτής να προσκομίσει πλήρη τιμοκατάλογο ανταλλακτικών του μηχανήματος.
8.  Ο προμηθευτής να προσκομίσει κατάλογο των Νοσοκομείων στα οποία λειτουργεί το 
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     προσφερόμενο μηχάνημα,(εάν υπάρχει).
9.  Ο προμηθευτής να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση κατασκευής μοντέλου και κυκλοφορίας
     στο εμπόριο του προσφερόμενου μηχανήματος.
10.Για χρονικό διάστημα δέκα (10) χρόνων από την αγορά του μηχανήματος, σε περίπτωση
     βλάβης και επισκευής του, εκτός του Νοσοκομείου και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί,
     η εταιρεία οφείλει να το αντικαταστήσει με δικό της μηχάνημα ίδιων δυνατοτήτων.
11.Να διαθέτει ειδική αντιπαρασιτική μονάδα έτσι ώστε να μην επηρεάζει την εικόνα των 
     monitors ούτε να επηρεάζεται από την χρήση άλλων μηχανημάτων.
12.Να υπάρχει αποδεδειγμένα εξειδικευμένο προσωπικό τόσο για την τεχνική υποστήριξη
     όσο και για την εκπαίδευση του συστήματος στην Ελλάδα.
    Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με πιστοποιητικά του κατασκευαστικού οίκου.
13.Η παράδοση του υπό προμήθεια είδους καθορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές
     ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, στο χώρο εγκατάστασής του
     στο Νοσοκομείο, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. 

                                                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
                                                                 α.α.

                                                      ΣΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
                                               ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
                                           MSc Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
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