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ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ    
ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΤΛΙΚΟΤ ΟΡΘΘ ΕΠΑΝΑΛΘΨΘ     
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ   AΡ.ΠΡΩΣ.: 21938/12.11.2019 
ΠΛΘΡ: Μ. ΚΟΛΩΝΙΑ   ΘΜΕΡ:       ……/……/2019 
ΣΘΛ: 213 2058394  
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E-mail: mkolonia@sismanoglio.gr 
 

ΧΕΔΙΟ 
 

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ No 33/2019 
ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ «ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΕΟΜΕΣΡΩΝ-ΜΟΝΙΣΟΡ ΗΩΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ-Θ.Κ.Γ - ΑΠΙΝΙΔΩΣΩΝ»  

ΤΝΟΛΙΚΘ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΘ 35.000,00€ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΦΠΑ 
ΜΕ ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΣΘΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΠΟΨΘ ΒΑΕΙ ΣΙΜΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Είδοσ διαγωνιςμοφ υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ 

Κριτιριο Κατακφρωςθσ Πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ βάςει τιμισ προςφορά 

Θμερομθνία Διενζργειασ 28/11/2019 

Σόποσ Διενζργειασ 
Γενικό Νοςοκομείου Αττικισ ιςμανόγλειο- Αμαλία Φλζμιγκ 

Σιςμανογλείου 1, 151 26- Μαροφςι 

Περιγραφι Είδουσ 
«ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΕΟΜΕΣΡΩΝ-ΜΟΝΙΣΟΡ ΗΩΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ-Θ.Κ.Γ - 

ΑΠΙΝΙΔΩΣΩΝ»  (CPV: 33195000-3) 

Προχπολογιςκείςα Δαπάνθ 35.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ  

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. τον Ν.4542/2018 άρκρο τζταρτο «υκμίςεισ για τθν Εκνικι Κεντρικι Αρχι Ρρομθκειϊν Υγείασ»  

2. τον Ν.4412/16 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» 

3. τον Ν.4152/2013, υποπαρ.Η5 περί ςυναλλαγϊν μεταξφ επιχειριςεων και δθμοςίων αρχϊν 

4. τισ διατάξεισ του Ν.3329/05 «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» 

5. το Ρ.Δ.80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

6. τθν υπϋαρικ.8010/18.4.2019 Απόφαςθ Διοικθτι περί ςυγκρότθςθσ επιτροπισ. 

7. το υπ’αρικ.18568 ζγγραφο τθσ επιτροπισ ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

8. τθν υπ’αρικ.14/07.6.2019 κ.16
ο
 Απόφαςθ ΔΣ περί ζγκριςθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν και διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ 

9. τθν υπϋαρικ.36904/12.7.2019 απόφαςθ Διοικθτι τθσ ΥΡΕ, περί ζγκριςθσ ανάλθψθσ πολυετοφσ δζςμευςθσ. 

10. τθν υπ’αρικ.7253/2.8.2019 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (ΑΔΑ:ΨΘΞ94690Ω5-Σ65) 

11. τθν υπϋαρικ.36/18.10.2019 κ.25 ΘΔ, Απόφαςθ ΔΣ περί ζγκριςθσ τροποποιθμζνων τεχνικϊν προδιαγραφϊν.  

ΠΡΟΚΘΡΤΟΤΜΕ 

Συνοπτικό διαγωνιςμό με κατάκεςθ γραπτϊν και ςφραγιςμζνων προςφορϊν, για τθν προμικεια «ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΕΟΜΕΣΡΩΝ-
ΜΟΝΙΣΟΡ ΗΩΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ-Θ.Κ.Γ - ΑΠΙΝΙΔΩΣΩΝ»  (CPV: 33195000-3). Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό 
των 35.000,00€ € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ  βάςει τιμισ. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ι ζωσ εξάντλθςθσ των ςυμβατικϊν 
ποςοτιτων. 

Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςτο Νοςοκομείο (Γραφείο Προμθκειϊν) ενϊπιον επιτροπισ, τθν 28
θ
/11/2019, θμζρα ΠΕΜΠΣΘ, ϊρα 

11.00π.μ. 

Θ θμερομθνία λιξθσ κατάκεςθσ των προςφορϊν είναι θ προθγοφμενθ (εργάςιμθ) θμζρα από τθν θμερομθνία διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ, δθλαδι ςτισ 27/11/2019 θμζρα ΣΕΣΑΡΣΘ και ϊρα 14:00. Θ κατάκεςθ των προςφορϊν κα γίνεται ςτο Γραφείο 
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Ρρομθκειϊν αφοφ προθγουμζνωσ πρωτοκολλθκοφν ςτθ Γραμματεία του Νοςοκομείου. Ρροςφορζσ που κατατίκενται ςτθν Υπθρεςία 
μετά τθν παραπάνω θμερομθνία είναι εκπρόκεςμεσ και κα επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. 

Διευκρινίςεισ: 

1. Το πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ είναι αναρτθμζνο ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ: 
http://www.sismanoglio.gr 

2. Το πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ δθμοςιεφτθκε ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν.4412/16.  

3. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ αυτϊν ι ςυνεταιριςμοί 
που πλθροφν τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ. 

4. Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα μζςα ςε κλειςτό ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ) ο οποίοσ κα 
περιλαμβάνει δφο υποφακζλουσ: ζναν υποφάκελο με τθν τεχνικι προςφορά και ζναν υποφάκελο με τθν οικονομικι 
προςφορά. 

5. Ο κυρίωσ φάκελοσ κα φζρει τα πλιρθ ςτοιχεία του αποςτολζα, κακϊσ και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ (τον αρικμό τθσ 
διακιρυξθσ, τον τίτλο του διαγωνιςμοφ, τθν επωνυμία του διενεργοφντοσ το διαγωνιςμό και τθν θμερομθνία διενζργειασ). 

6. Μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο τοποκετοφνται τα παρακάτω: 

Α) Καλά ςφραγιςμζνοσ υποφάκελοσ με τθν ζνδειξθ ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ςτον οποίο τοποκετείται θ τεχνικι προςφορά με 
τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και αντίγραφο αυτισ. Στθν τεχνικι προςφορά ο προςφζρων κα δθλϊνει αναλυτικά τθ 
ςυμμόρφωςθ ι μθ των προςφερόμενων ειδϊν ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ 
Αϋ). Οι υποψιφιοι υποχρεοφνται να προςκομίςουν όλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία, ςφμφωνα με τισ κατά περίπτωςθ οδθγίεσ.  

Οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να δθλϊςουν κάκε ςτοιχείο ςχετικό με τθν αναφερόμενθ προμικεια, με πλθροφοριακά 
ζντυπα (πιςτοποιιςεισ ISO, CE, κ.λπ.) και να δθλϊνουν το όνομα ι τθν Εμπορικι Επωνυμία και Διεφκυνςθ του παραγωγοφ 
ςυςκευαςτι. 

Β) Καλά ςφραγιςμζνοσ υποφάκελοσ με τα ανωτζρω ςτοιχεία και τθν ζνδειξθ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ςτον οποίο 
τοποκετείται θ οικονομικι προςφορά και αντίγραφο αυτισ.  

Γ) Συμπλθρωμζνο και αρμοδίωσ υπογεγραμμζνο το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ 
προβλζπεται ςτθν παρ.4 του άρκρου 79 του ν.4412/2016, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ 
(ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ). Σθμειϊνεται ότι ςτο Μζροσ IV του Τ.Ε.Υ.Δ., που αφορά ςτα κριτιρια επιλογισ, ο οικονομικόσ φορζασ 
πρζπει να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα α (χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα). 

7. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για ζνα ι και περιςςότερα είδθ που 
περιλαμβάνονται ςτθ διακιρυξθ. Οι τιμζσ των προςφορϊν για τα προςφερόμενα είδθ κα εκφράηονται ςε ευρϊ (€). Στθν 
προςφερόμενθ τιμι κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ εκτόσ ΦΡΑ. Από 
τθν οικονομικι προςφορά πρζπει να προκφπτει ςαφϊσ θ τιμι μονάδασ για κάκε προςφερόμενο είδοσ. Είδοσ που 
αξιολογικθκε κατά τθν Τεχνικι Ρροςφορά και δεν αναφζρεται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά ι αναφζρεται χωρίσ τιμι, 
κεωρείται ότι προςφζρεται με μθδενικι αξία. Ρροςφορζσ ςτισ οποίεσ δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, ι 
που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

8. Θ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ του φακζλου των τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μπορεί να γίνει ςε μία δθμόςια 
ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ. 

9. Κατά τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ δικαιοφνται να παρίςτανται οι προςφζροντεσ ςτο διαγωνιςμό ι οι νόμιμοι 
εκπρόςωποι αυτϊν, που απαραίτθτα κα πρζπει να ζχουν νόμιμο παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. 

10. Οι τιμζσ είναι δεςμευτικζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

11. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ δεν απαιτείται. Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται ςτθν 
ζκδοςθ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ, ίςθ με το 5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ να υπολογίηεται ο ΦΡΑ. 

12. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον εκατόν ογδόντα (180) θμερϊν και κα αναγράφουν τθν 
αποδοχι των όρων τθσ διακιρυξθσ. 

13. Τρόποσ Ρλθρωμισ: Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ (€) μετά τθ διαδικαςία τθσ οριςτικισ παραλαβισ των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ και τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν που 
προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία 
διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων, ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτθν υποπαρ.Η5 
του Ν.4152/13 «περί ςυναλλαγϊν μεταξφ επιχειριςεων και δθμοςίων αρχϊν». 

Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

α) Κράτθςθ φψουσ 2% υπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ (Ν.3580/2007) 

http://www.sismanoglio.gr/
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β) Κράτθςθ φψουσ 0,07% υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ. Επί τθσ εν λόγω κράτθςθσ επιβάλλεται χαρτόςθμο 3% και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ 
ποςοςτοφ 20% επί του χαρτοςιμου. 

γ) Κράτθςθ φψουσ 0,06% υπζρ Α.Ε.Ρ.Ρ.  Επί τθσ εν λόγω κράτθςθσ επιβάλλεται χαρτόςθμο 3% και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ 
ποςοςτοφ 20% επί του χαρτοςιμου. 

δ) Ραρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 4% 

Τα ζξοδα μεταφοράσ των υλικϊν μζχρι τισ αποκικεσ του Νοςοκομείου βαρφνουν τον προμθκευτι 

14. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ που κα προκφψουν κατά τθ διενζργεια του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, με τθν κατακφρωςθ του 
αποτελζςματοσ αυτοφ, κα εναρμονίηονται υποχρεωτικά με τισ τιμζσ του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν, εφόςον υπάρχουν ςτο 
Ραρατθρθτιριο Τιμϊν. 

15. Απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ δείγματοσ . 

16. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ του αντίςτοιχου διαγωνιςμοφ από τθν ΕΚΑΡΥ, τθν ΥΡΕ, το Υπουργείο ι άλλο Φορζα, 
μονομερϊσ το Νοςοκομείο και χωρίσ δικαίωμα για αποηθμίωςθ του αναδόχου, κα διακόψει τθν ςφμβαςθ. 

17. Για κάκε κζμα που δεν αναφζρεται ρθτϊσ ςτθ διακιρυξθ, ιςχφει θ κείμενθ Νομοκεςία. 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ  
ΣOΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
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  ΠΟΟΣΘΣΕ 

 

  ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

1 ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΡΙΕΣΟΜΕΤΟ ΤΟΧΘΛΑΤΟ 30 ΤΜΧ 

      

2 ΤΟΧΘΛΑΤΟ ΜΟΝΙΤΟ ΗΩΤΙΚΩΝ ΡΑΑΜΕΤΩΝ 14 ΤΜΧ 

     ΤΜΧ 

3 ΘΚΓ (ΘΛΕΚΤΟΚΑΔΙΟΓΑΦΟΣ) 13ΤΜΧ 

      

4 ΦΟΘΤΟΣ ΥΡΕΘΧΟΚΑΔΙΟΓΑΦΟΣ 1 ΤΜΧ 

      

5 ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΡΙΝΙΔΩΤΘΣ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟ 1 ΤΜΧ 

      

 
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  
 
 
ΣΡΙΚΑΝΑΛΟ ΗΚ/ΓΡΑΦΟ  

 

Να είκαη ζφγπνμκεξ ηεπκμιμγίαξ θαη κα ενγάδεηαη με νεφμα πυιεςξ 220 V / 50 Hz (επηζομεηυ με εζςηενηθυ ηνμθμδμηηθυ)  θαζχξ θαη με 

επακαθμνηηδυμεκεξ μπαηανίεξ δηάνθεηαξ ημοιάπηζημκ  δφμ ςνχκ. 

 

Να θαηαγνάθεη ημ πιήνεξ ΗΚΓνάθεμα ζε  3 θακάιηα ημοιάπηζημκ. 

 

Να δηαζέηεη νοζμηζηέξ εοαηζζεζίαξ θαη ηαπφηεηαξ (25-50mm/sec). 

 

Να εθηειεί δηάγκςζε θαη μεηνήζεηξ ημο ΗΚΓναθήμαημξ απυ αληυπηζημ πνυγναμμα. 

 

Να έπεη  ηεκ  δοκαηυηεηα  θαηαγναθήξ  εοαηζζεζίαξ  ,ηαπφηεηαξ  , μέζμο υνμο επανμάηςκ  θαη  θαηαγναθή νοζμμφ. 

 

Να δηαζέηεη  θςηηδυμεκε μζυκε(backlit ηεπκμιμγίαξ) TFT/LCD  ημοιάπηζημκ 7” με δοκαημηεηα ηαοηυπνμκεξ απεηθυκηζεξ 6 απαγςγχκ 

ΗΚΓναθήμαημξ  ημοιάπηζημκ. 

 

Να  δηαζέηεη  εζςηενηθή μκήμε  απμζήθεοζεξ  ημοιάπηζημκ 25 ΗΚΓθεμαηςκ  θαη  δοκαηυηεηα απμζήθεοζεξ  ζε  άιιμ  μέζμ (ππ USB ,SD 

card ) 

 

Να θαηαγνάθεη ζε πανηί ημοιάπηζημκ 78 mm 

 

Απυθνηζε ζοπκυηεηαξ 0,05 – 150 Hz. 

 

Να ζοκμδεφεηαη απυ 10πμιηθυ θαιχδημ αζζεκμφξ , επακαθμνηηδυμεκε μπαηανηα ,ζενμμγναθηθυ  πανηί (10 νμια ) . 

 

Να είκαη βανεμο  ηφπμο γηα  Νμζμθμμεηαθή  πνήζε  . 

                            

Να θένεηαη ζε ηνμπήιαημ  ηναπεδηδημ  με  ζονηάνη  θαζχξ  θαη  βναπίμκα ζηήνηλεξ ημο θαιςδίμο αζζεκμφξ. 

 

Να θένεη ηεκ ζήμακζε CΓ θαη κα δηαζέηεη πηζημπμηεηηθά ISO  (υπςξ IEC60601-2-51) ηα μπμία εγγομφκηαη ηεκ ορειή  πμηυηεηα  

ΗΚΓναθεμαημξ. 

 

Η   Γηαηνεία κα  δηαζέηεη  οπεφζοκμ service με εθπαηδεομέκμ  πνμζςπηθυ απυ  ημκ Καηαζθεοαζηηθυ Οηθμ (πηζημπμηεμέκμ) θαη  επανθεηα  

ακηαιιαθηηθςκ γηα ημοιαπηζημκ δεθα(10) εηε. 

 

Οη πνμζθμνέξ  ζα ζοκμδεφμκηαη  απυ θφιιμ ζομμυνθςζεξ ηςκ ηεπκηθχκ πνμδηαγναθχκ, ημο μπμίμο ηα ζημηπεία, με παναπμμπέξ ζα 

απμδεηθκφμκηαη απυ  επίζεμα έκηοπα ημο θαηαζθεοαζηηθμφ μίθμο (κα θαηαηεζμφκ). 

 

 Η   Γηαηνεηα οπμπνεμφηαη   ηεκ εγθαηάζηαζε  ημο μεπ/ημξ πνμξ ιεηημονγηα  θαζχξ  θαη ηεκ  εθπαίδεοζε  ηςκ  πεηνηζηχκ   δςνεάκ. Να 

πανέπεηαη  εγγφεζε  ημοιάπηζημκ δομ (2) εηχκ 
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  ΜΟΝΙΣΟΡ ΜΓΣΑΦΟΡΑ ΑΘΓΝΩΝ. 

 

 

- Να είκαη ζφγπνμκεξ ηεπκμιμγίαξ, θαη κα ενγάδεηαη με νεφμα πυιεςξ θαη επακαθμνηηδυμεκεξ μπαηανίεξ 3 ςνχκ. 

- Να είκαη θαηάιιειμ  γηα μεηαθμνά αζζεκμοξ μηθνχκ δηαζηάζεςκ θαη βάνμοξ υπη μεγαιοηενμ ηςκ 5 θηιςκ, με πεηνμιαβή.        

- Να δηαζέηεη μζυκε TFT έγπνςμε μεγέζμοξ 10 ηκηζχκ, 4 θομαημμμνθχκ. 

-Ρφζμηζε ηαπφηεηαξ 12-25 & 50 mm/sec 

 

- Να παναθμιμοζεί θαηκυμεκα : 

α) ΗΚΓναθήμαημξ μέζς 3πμιηθμφ θαιςδίμο. 

β) Ακαπκμή με πνυκμ άπκμηαξ νοζμηδυμεκμ 5 -40 sec 

γ) Ολομεηνίαξ μέζς probe δαθηφιμο. 

δ) Ακαίμαθηεξ πίεζεξ με ηαοηυπνμκε απεηθυκεζε ηεξ ζοζημιηθήξ, δηαζημιηθήξ θαη μέζεξ πίεζεξ.Μεηά απυ θάζε μέηνεζε κα 

πανάγεηαη επεηηθυ ζήμα. 

ε)Θενμμθναζίαξ. 

 

 

- Να δηαζέηεη μκήμεξ απμζήθεοζεξ επεηζμδίςκ, ζοκαγενμχκ θαη αννοζμηχκ υιςκ ηςκ ηφπςκ, γηα ηηξ ηειεοηαίεξ 100 χνεξ 

παναθμιμφζεζεξ. 

 

- Γπηπιεμκ κα απμζεθεφεη ημ ΗΚΓνάθεμα γηα 72 χνεξ ημοιάπηζημκ, οπυ μμνθή ποθκμγναθήμαημξ (Full disclosure). 

 

- Να εθηειεί trends  ημοιαπηζημκ 72 ςνχκ γηα υιεξ ηηξ παναθμιμοζμφμεκεξ παναμέηνμοξ. 

 

- Να δέπεηαη ζενμμγναθηθυ θαηαγναθηθυ 3 θακαιίςκ.  

 

- Να δηαζέηεη μειιμκηηθά ηεκ δοκαηυηεηα αζφνμαηεξ ζφκδεζεξ με θεκηνηθυ ζηαζμυ θαη δοκαηυηεηα ζφκδεζεξ με HIS μέζς πνςημθυιιμο  

HL7. 

 

 

- Οπηηθμαθμοζηηθμφξ ζοκαγενμμφξ με νοζμηδυμεκα υνηα γηα υιεξ ηηξ παναμέηνμοξ με αοηυμαηε ημπμζέηεζε ηςκ μνίςκ απ ημ μυκηημν 

ακαιυγςξ ηεξ θαηάζηαζεξ ημο αζζεκμφξ.Οη ζοκαγενμμί κα έπμοκ δοκαηυηεηα θιημάθςζεξ ηεξ θαηεγμνίαξ ημο alarm θαζμνηδυμεκε απυ 

ημκ πνήζηε. 

 

- Να ζοκμδεφεηαη απυ υια ηα ελανηήμαηα γηα πιήνε ιεηημονγία. 

 

- Η ιεηημονγία ημο κα είκαη απιή θαη κα πναγμαημπμηείηαη μέζς μζυκεξ αθήξ με βμεζεηηθά μοκήμαηα θαζμδήγεζεξ ημο πνήζηε.To 

ιμγηζμηθυ κα είκαη ζηεκ Γιιεκηθή γιχζζα. 

 

- Να θαηαηεζεί θφιιμ ζομμυνθςζεξ ηςκ ακςηένς πνμδηαγναθχκ με παναπμμπέξ ζηα επίζεμα θαη πνςηυηοπα λεκυγιςζζα θοιιάδηα ημο 

μίθμ. 

 

- Να θαηαηεζμφκ πηζημπμηεηηθά ISO 13485 ημο θαηαζθεοαζηή θαη ημο πνμμεζεοηή, πηζημπμηεηηθυ CE. 

 

 

                                                     Προδιαγραθές Διθαζικού Απινιδωηή  

 

Να είκαη ζφγπνμκεξ δηθαζηθήξ ηεπκμιμγίαξ, θαηάιιειμξ γηα εζςηενηθή, ελςηενηθή (ζφγπνμκε – αζφγπνμκε) θαη εμηαοηυμαηε απηκίδςζε, θαη κα 

απμηειείηαη απυ : 

 

Α. Απινιδωτή 

 

- Γκένγεηα ελυδμο απυ 2 έςξ 250 Joules ημοιάπηζημκ ζε 13 βήμαηα γηα ελςηενηθή απηκίδςζε, με πνυκμ θυνηηζεξ ζηε μέγηζηε εκένγεηα 

υπη μεγαιφηενμ ηςκ 5 sec, ηυζμ με νεφμα υζμ θαη με ηε μπαηανία. Η επηιμγή ηεξ εκένγεηαξ κα γίκεηαη μέζς πενηζηνμθηθμφ δηαθυπηε. 

 

- Να έπεη ηε δοκαηυηεηα 80 απηκηδχζεςκ ζηε μέγηζηε εκένγεηα με ηε μπαηανία θαη 2,5 ςνχκ monitoring.  Ο πνυκμξ θυνηηζεξ ηεξ 

μπαηανίαξ απυ ημ νεφμα κα μεκ οπενβαίκεη ηηξ 3 χνεξ. 

 

- Να ζοκμδεφεηαη απυ Paddles παίδςκ θαη εκειίθςκ. 
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- Να έπεη ηε δοκαηυηεηα απμζήθεοζεξ ημοιάπηζημκ 80 επεηζμδίςκ απηκίδςζεξ ζε εηδηθή μκήμε, ζηεκ μπμία ζα θαηαγνάθμκηαη ημ 

ΗΚΓνάθεμα πνμ θαη μεηά ηεκ απηκίδςζε. 

 

- Να δηαζέηεη εμηαοηυμαηε ελςηενηθή απηκίδςζε (AED) με θςκεηηθά θαη μπηηθά μεκφμαηα θαζμδήγεζεξ ημο πεηνηζηή ζηεκ ειιεκηθή 

γιχζζα. 

 

- Τμ πιάημξ ημο παιμμφ ηεξ δηθαζηθήξ θομαημμμνθήξ κα μεηαβάιιεηαη ακάιμγα ηεξ ακηίζηαζεξ ημο αζζεκμφξ. 

 

Β. Μonitor 

 

- Να δηαζέηεη έγπνςμε μζυκε ημοιάπηζημκ 6,5’’, ηνηχκ θακαιηχκ, γηα ηεκ παναθμιμφζεζε ημο ΗΚΓναθήμαημξ θαη μειιμκηηθά ημο 

πιεζοζμμγναθήμαημξ, ηεξ ακαημάθημο πηέζεςξ θαη ηεξ θαπκμγναθίαξ με δοκαηυηεηα παγχμαημξ ηεξ μζυκεξ.  Γπίζεξ ζηεκ μζυκε κα 

απεηθμκίδμκηαη θαη ρεθηαθέξ ηημέξ υπςξ μ θανδηαθυξ νοζμυξ, ε εκένγεηα, θ.ι.π. 

- Να έπεη μπηηθμαθμοζηηθυ ζοκαγενμυ με νοζμηδυμεκα υνηα. 

- Ροζμίζεηξ εοαηζζεζίαξ 0,5 – 1 – 2 – 4 .  

 

Γ. Καηαγραθικό 

 

- Να δηαζέηεη θαηαγναθηθυ δφμ θακαιηχκ, ζφγπνμκεξ ηεπκμιμγίαξ γηα ηεκ θαηαγναθή ημο ΗΚΓναθήμαημξ, ζημηπείςκ απηκίδςζεξ, trend 

ημο θανδηαθμφ νοζμμφ.Η απυθνηζε ζοπκυηεηαξ θαηά ηεκ θαηαγναθή ημο ΗKΓναθήμαημξ κα είκαη απυ 0,05 έςξ 150 ΗZ. 

 

- Να θαηαγνάθεη ηεκ επηιεπζείζα εκένγεηα, ηεκ παναιεθζείζα εκένγεηα θαη ηε δηαζςναθηθή ακηίζηαζε ημο αζζεκμφξ. 

 

- Ταπφηεηεξ θαηαγναθήξ 25 – 50 mm/sec. 

 

Γενικά 

  -Να εθηειεί αοηυμαηα SELF TEST ηςκ βαζηθχκ ιεηημονγηχκ ημο ακά 24    χνεξ αθυμε θαη ακ ημ μεπάκεμα είκαη εθηυξ ιεηημονγίαξ θαη ζε 

πενίπηςζε βιάβεξ ε πνμβιήμαημξ κα πανέπεη εηδηθή έκδεηλε.    

 

- Να μπμνεί κα δεπζεί εκζςμμαημφμεκμ εκηζποηή SpO2 θαη ETCO2 γηα μέηνεζε μλομεηνίαξ με αηζζεηήνα δαθηφιμο θαη θαπκμγναθίαξ με 

αηζζεηήνα θαηάιιειμ γηα με δηαζςιεκςμέκμοξ αζζεκείξ.Να πνμζθενζμφκ πνμαηνεηηθά.  

 

- Να δηαζέηεη ζφζηεμα ειέγπμο ηεξ ζηάζμεξ ηςκ ζοζζςνεοηχκ θαζχξ θαη ημο ποθκςηή. 

 

- Nα θένεηαη ζε ηνμπήιαηε βάζε με δφμ νάθηα θαη ζονηάνη. 

 

- Βάνμξ μηθνυηεηνμ ηςκ 7 kg με ηεκ μπαηανία. 

 

- Να ιεηημονγεί ζε ζενμμθναζίεξ απυ -5 έςξ 450C γηα πνήζε θαη εθηυξ ημο κμζμθμμείμο. 

 

- Να πιενεί ηηξ πνμδηαγναθέξ αζθαιείαξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ 

 

- Να πνμζθενζεί εγγφεζε θαιήξ ιεηημονγίαξ ημοιάπηζημκ δφμ (2) εηχκ. 

- Να ζοκμδεοεηαη απυ paddles παίδςκ θαη εκειίθςκ, ηνηπμιηθυ θαιχδημ αζζεκμφξ,μπαηανία,πανηί θαηαγναθήξ,εγπεηνηδηα πεηνηζμμφ 

θαη ζοκηήνεζεξ. 

 

- Να θαηαηεζεί θφιιμ ζομμυνθςζεξ με παναπμμπέξ ζηα επίζεμα θοιιάδηα ημο θαηαζθεοαζηηθμφ μίθμο. 

 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ ΣΡΟΥΗΛΑΣΟΤ ΠΙΓΟΜΓΣΡΟΤ ΟΞΤΜΓΣΡΟΤ 

 

1. Να είκαη ζφγπνμκεξ ηεπκμιμγίαξ ζηενεάξ θαη ακζεθηηθήξ θαηαζθεοήξ θαηάιιειμ γηα κμζμθμμεηαθή πνήζε. 

2 .Να ιεηημονγεί οπυ ηάζε δηθηφμο 220 V/50Hz θαζχξ θαη με εκζςμαηςμέκε μπαηανία δηάνθεηαξ ημοιάπηζημκ  4 ςνχκ.  

3. Να είκαη ιεηημονγηθυ, πενημνηζμέκμο υγθμο,  θαη βάνμοξ έςξ 2 θηιά ζομπενηιαμβακμμέκεξ ηεξ μπαηανίαξ, πανέπμκηαξ άκεζε θαη εοθμιία 

ζηεκ πνήζε - ιεηημονγία.  

4. Έκδεηλε ηεξ θαηάζηαζεξ ημο ζοζζςνεοηή (παμειή ζηάζμε) θαζχξ θαη έκδεηλε θυνηηζεξ. 

5 .Οπηηθμαθμοζηηθή δηάηαλε ζοκαγενμμφ (ALARM), γηα υια ηα θαηκυμεκα θαη ηηξ παναμέηνμοξ ημοξ. Τα υνηα υιςκ ηςκ ζοκαγενμχκ, κα είκαη 

νοζμηδυμεκα απυ ημκ πνήζηε. 
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6. Καη επηιμγή πεηνμθίκεηε θαη αοηυμαηε εθθίκεζε ηεξ μέηνεζεξ ζε πνμθαζμνηζμέκα πνμκηθά δηαζηήμαηα  

7.Ταοηυπνμκε ρεθηαθή απεηθυκηζε ηςκ ηημχκ ζοζημιηθήξ, δηαζημιηθήξ θαη μέζεξ πίεζεξ, με λεπςνηζηά υνηα ζοκαγενμμφ.  

8. Οη ρεθηαθέξ εκδείλεηξ κα είκαη μεγάιεξ θαη εοδηάθνηηεξ ηυζμ απυ απυζηαζε, υζμ θαη οπυ μπμηεζδήπμηε ζοκζήθεξ θςηηζμμφ. 

9. Να δηαζέηεη έγπνςμε μζυκε LCDή TFTγηα ηεκ απεηθυκηζε ημο πιεζοζμμγναθήμαημξ, θαη ημο ηζημνηθμφ ηςκ μεηνήζεςκ (TREND).  

10. Να απμζεθεφεη αοηυμαηα ημ ηζημνηθυ ημοιάπηζημκ 1000 μεηνήζεςκ , με δοκαηυηεηα ακάθιεζεξ επί ηεξ μζυκεξ.  

11. Να δέπεηαη πενηπεηνίδεξ δηαθυνςκ μεγεζχκ. Να πνμζθενζεί με  πενηπεηνίδα γηα εκήιηθεξ. 

12. Ψεθηαθή απεηθυκηζε ημο θανδηαθμφ νοζμμφ με εφνμξ ημοιάπηζημκ 40 έςξ 240 bpm.  

13. Μεηνήζεηξ ημο θμνεζμμφ ανηενηαθμφ αίμαημξ ζε μλογυκμ (SpO2) με αηζζεηήνα δαθηφιμο θαη ρεθηαθή έκδεηλε επί ημηξ % ημο θμνεζμμφ. 

Να δηαζέηεη εφνμξ μέηνεζεξ θμνεζμμφ μλομεηνίαξ απυ 0-100% θαη αθνίβεηα ±2 μμκάδςκ.  

14. Γπηπιέμκ μεηνχμεκεξ πανάμεηνμη (Θενμμθναζία) ζα ιεθζμφκ οπυρε ζεηηθά, εθυζμκ ημ μεπάκεμα πνμζθενζεί θαη παναδμζεί με ηεκ 

πνυζζεηε πανάμεηνμ θαη ηα ελανηήμαηα ηεξ.  

15. Να είκαη θαηάιιειμ γηα εκήιηθεξ θαη παηδηά.  

16. Η ζοζθεοή κα δηαζέηεη πεηνμιαβή γηα μεηαθμνά ηεξ.  

17. Να πνμζθενζεί με ηνμπήιαηε βάζε με πέκηε νυδεξ, εθ ηςκ μπμίςκ μη 2 ημοιάπηζημκ κα δηαζέημοκ θνέκμ, θαη εηδηθυ θαιάζη γηα ηεκ 

απμζήθεοζε ηςκ ακαιςζίμςκ. 

 

18. Ο πνμμεζεοηήξ κα είκαη πηζημπμηεμέκμξ θαηά ISO 9001: 2015 θαη κα πιενμί ηηξ πνμτπμζέζεηξ ηεξ ΔΥ8δ/Γ.Π. μηθ/1348/2004.  Ο 

θαηαζθεοαζηήξ κα δηαζέηεη ISO 9001 θαη ISO 13485. Τμ μεπάκεμα κα δηαζέηεη CE. Ο πνμμεζεοηήξ κα είκαη ελμοζημδμηεμέκμξ απυ ημκ 

θαηαζθεοαζηή γηα ηεκ πχιεζε θαη επηζθεοή ηςκ μεπακεμάηςκ. Να θαηαηεζμφκ ηα ζπεηηθά έγγναθα θαη πηζημπμηεηηθά.   

 

19. Να δηαζέηεη εγγφεζε ημοιάπηζημκ δφμ (2) εηχκ 

20. Να οπμβιεζεί θφιιμ ζομμυνθςζεξ (υπη μμκμιεθηηθυ), με ηεκ θαηάζεζε ηςκ επίζεμςκ θοιιαδίςκ θαη εγπεηνηδίςκ ημο θαηαζθεοαζηή, πμο 

ζα απμδεηθκφμοκ ηεκ ζομμυνθςζε με ηηξ πνμδηαγναθέξ.  
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Βϋ- ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ) 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ) 
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: *ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΘΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ»+ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *99221990+ 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Σιςμανογλείου 1/ Μαροφςι Αττικισ/ 151 26+ 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Κολϊνια Μαρία] 
- Τθλζφωνο: *213 2058394] 
- Θλ. ταχυδρομείο: *mkolonia@sismanoglio.gr] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.sismanoglio.gr] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): 
[«ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΕΟΜΕΣΡΩΝ-ΜΟΝΙΣΟΡ ΗΩΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ-Θ.Κ.Γ - ΑΠΙΝΙΔΩΣΩΝ» (CPV: 33195000-3)] 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Ρρομικειεσ] 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *-] 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): [Δ33/2019] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
 
 

mailto:mkolonia@sismanoglio.gr
http://www.sismanoglio.gr/
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνώριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του 
οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό 
ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) 
(εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσiii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθiv· 

2. δωροδοκίαv,vi· 

3. απάτθvii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσviii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασix· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνx. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ 
του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπουxi 
το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν από 
τουσ λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από 
πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί 
απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να 
ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xii 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ αςφάλιςθσ: Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσxiii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ 
χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα α ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρώςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλώςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρώςει μόνο τθν Ενότθτα a 
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρώςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων επιλογισ Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; *+ Ναι *+ Πχι 

 

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV 
ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να 
προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxiv, εκτόσ εάν : 
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxv. 
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι 
του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε 
δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο 
μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... 
*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό 
τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 
 
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γϋ- ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ 
 
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ   ΚΑΣΑΧΩΡΙΣΕΑ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ 
ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ   
ΣΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ………………..  
ΠΛΘΡ: Μαρία Κολϊνια Θμερομθνία: …./…../2019 
ΣΘΛ: 213 20585394 
FAX: 213 2058614 

ΤΜΒΑΘ Δ33/2019 

Στο Μαροφςι ςιμερα τθν ………………………………….. του ζτουσ …………….., οι πιο κάτω ςυμβαλλόμενοι: 

1) το Γενικό Νοςοκομείο Αττικισ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ που εδρεφει ςτθ Σιςμανογλείου 1- Μαροφςι και εκπροςωπείται νόμιμα, για τθν 
υπογραφι τθσ παροφςθσ, από τον Διοικθτι του Νοςοκομείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΚΟΥΤΑΛΑ και το οποίο ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ωσ θ 
«Ανακζτουςα Αρχι» και 

2) θ εταιρεία «………………………», που εδρεφει ςτθν ……………………, Σ.Κ.:  ……………., τθλ: ……………., ΑΦΜ: ………………., Δ.Ο.Υ.: …………………., ονομαηόμενθ 
εφεξισ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ «ανάδοχοσ», ςυμφωνιςαμε και ςυναποδεχκικαμε τα εξισ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων, με τθν υπ’αρικ……………… Απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ανακζτει και ο δεφτεροσ των ςυμβαλλομζνων αναλαμβάνει 
τθν προμικεια «» όπωσ αναφζρεται ςτθν από ………… προςφορά του, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ υπ’αρικ.33/2019 διακιρυξθσ«ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ 
ΠΙΕΟΜΕΣΡΩΝ-ΜΟΝΙΣΟΡ ΗΩΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ-Θ.Κ.Γ - ΑΠΙΝΙΔΩΣΩΝ»,  
 που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, αντί του ποςοφ των ……………..€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. Αναλυτικότερα θ 
προμικεια περιλαμβάνει τα κάτωκι είδθ: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ Μ/Μ Ποςότθτα  Σιμι Μειοδότθ Αξία ΦΠΑ Δαπάνθ 

        

        

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΘ       

 
Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 
Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

α) Κράτθςθ φψουσ 2% υπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ (Ν.3580/2007) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,07% υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ. Επί τθσ εν λόγω κράτθςθσ επιβάλλεται χαρτόςθμο 3% και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20% επί του 
χαρτοςιμου. 

γ) Κράτθςθ φψουσ 0,06% υπζρ Α.Ε.Ρ.Ρ.  Επί τθσ εν λόγω κράτθςθσ επιβάλλεται χαρτόςθμο 3% και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20% επί του 
χαρτοςιμου. 

δ) Ραρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 4% 

Τα ζξοδα μεταφοράσ των υλικϊν μζχρι τισ αποκικεσ του Νοςοκομείου βαρφνουν τον προμθκευτι 

Θ προμικεια των ειδϊν κα υλοποιθκεί όπωσ ορίηεται ςτθν τεχνικι προςφορά του Αναδόχου και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςτο ζνα (1) ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ι ζωσ εξάντλθςθσ των ςυμβατικϊν ποςοτιτων. 

ΕΝΑΡΞΘ ΤΜΒΑΘ:  ……/……/…………                                            ΛΘΞΘ ΤΜΒΑΘ:  ……/……/………… 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ: 

Θ ςφμβαςθ διζπεται από τισ  διατάξεισ του Ν.4412/12 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν». 

Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ (€) μετά τθ διαδικαςία τθσ οριςτικισ παραλαβισ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ και 
τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο 
από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων, ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτθν υποπαρ.Η5 του 
Ν.4152/13 «περί ςυναλλαγϊν μεταξφ επιχειριςεων και δθμοςίων αρχϊν». 

Ο Ανάδοχοσ υπζβαλε τθν υπϋαρικ……………………… εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ …………….………… ποςοφ ………….. 

Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ αντίςτοιχου διαγωνιςμοφ από τθν ΕΚΑΡΥ, τθν ΥΡΕ, το Υπουργείο ι άλλο φορζα, μονομερϊσ το Νοςοκομείο και χωρίσ 
δικαίωμα για αποηθμίωςθ του αναδόχου, κα διακόψει τθν ςφμβαςθ. 

 
 

ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ Ο ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ 
  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
 
 ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ ΚΟΤΣΑΛΑ





 

Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ   

 

 

                                                 
i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται 

το ςφνολο αυτϊν 

ii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ 

κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ 

δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

iv Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 

καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

v Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

vi Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά 

όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και 

του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ 

νομοκεςία). 

vii Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ 

Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε 

αυτιν Πρωτοκόλλων. 

viii Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 

θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

ix Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ 

εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που 

ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

x Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, 

κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ 

οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 

ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xi Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν 

εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο 

κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xiii Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 

αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xiv Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xv Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, 

αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι 





 

Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ   

 

                                                                                                                                                                         
ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι 

ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  




