
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕς: ΚΑΨΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Τηλ.: 2313 320528 

 

                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 ΑΔΑΜ:   

 ΑΔΑ:  

  

 Θεσσαλονίκη 26.05.2022 

 Αριθμ. Πρωτ. 25889 

 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3ΗΣ 

ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αναθέτουσα αρχή 3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Αρμόδια διεύθυνση / τμήμα 
Διεύθυνση Οικ/κής Οργ/σης & Υπ/ξης 

Τμήμα προμηθειών 

Διεύθυνση - στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας 
αρχής 

Αριστοτέλους 16, ΤΚ 546 23, Θεσσαλονίκη 

τηλ: 2313 320528 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prom5@3ype.gr 

Κριτήριο κατακύρωσης 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ  8.064,51 € 

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη με ΦΠΑ 10.000,00 € 

Ισχύς Σύμβασης 45 ημέρες 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:30 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 

Τόπος διενέργειας Τμήμα προμηθειών 3ης Υ.ΠΕ.  Μακεδονίας 

Κωδικός  CPV 33100000-1 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Πλατφόρμας https://3ype.isupplies.gr/. 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία 3η ΥΠΕ Μακεδονίας 

Ταχυδρομική διεύθυνση Αριστοτέλους 16 

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 54623 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS GR 122 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τηλέφωνο 2313 320528 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  prom5@3ype.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Καψόπουλος Αθανάσιος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.3ype.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.) 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας, 

Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας. 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η υγεία. 

 

Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει με τον 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28.06.2014) 

Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις  
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1.2. Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί με το άρθρο 

πρώτο του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

Α΄ 45/9-3-1999).  

1.3. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

1.4. Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 25/Α/09.02.2007) 

1.5. 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). 

1.6. Του Ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 66/11.5.2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες 

διατάξεις», άρθρο 24. 

1.7. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» «Πρόγραμμα Διαύγεια» 

και άλλες διατάξεις.(Α-112). 

1.8. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 

συμβάσεων», έτσι όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 

Α’51/2012) 

1.9. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις» 

1.10. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-09-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

1.11. Του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51 τ.Α΄/2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».  

1.12. Του Ν 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α/07.05.2013) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013 

1.13. Του Ν. 4174/2013 (170-τ.Α΄- 26.7.2013) Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις 

1.14. Του Ν.4238/2014 (38-τ.Α΄-17.02.2014) Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή 

σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις 

1.15. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄)  «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

1.16. Του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 

εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 
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1.17. Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014) Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής 

Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών 

ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών−μελών, ανθρώπινων οργάνων που 

προορίζονται για μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη 

Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.  

1.18. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ. Α΄/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

1.19. Του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/25.05.2016) Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 

1.20. Του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ) και όπως τροποποιημένος ισχύει. 

1.21. Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α΄/28-03-2017) που αφορά τη "Συγκρότηση 

Τοπικών Ομάδων Υγείας". 

1.22. Τον Ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α΄/2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 

επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις». 

1.23. Τον  Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς 

της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 

2. Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται επίσης και από το σύνολο των κάτωθι αποφάσεων: 

2.1. Την υπ΄αριθμ. 87/27.01.2022 (ΑΔΑ 6ΩΟΚΟΡΕΠ-ΨΤΖ) Απόφαση Διοικητή με την οποία εγκρίθηκε ο 

πίνακας Προγραμματισμού Προμηθειών έτους 2022 όπου εντάσσεται η εν λόγω διαδικασία. 

2.2. Την υπ΄αριθμ. 22036/09.05.2022 (ΑΔΑ: ΨΟΨΔΟΡΕΠ-ΟΤΗ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, τη 

συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και την δέσμευση στο οικείο 

Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1043. 

2.3. Την υπ΄αριθμ. 875/17.05.2022 (ΑΔΑ: ΨΣ45ΟΡΕΠ-5ΟΨ) Απόφαση Διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ.  Μακεδονίας 

με την οποία εγκρίθηκε από άποψη σκοπιμότητας η διενέργεια του διαγωνισμού. 

2.4. Την υπ΄αριθμ.920/24.05.2022 ( ΑΔΑ ΩΥΧΔΟΡΕΠ-ΔΗ2) Απόφαση του Διοικητή με την οποία εγκρίθηκε 

η διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 
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Γενικοί Όροι Πρόσκλησης   

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Πολυδύναμου Π.Ι. Πέλλας 

CPV 33100000-1 αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο 

Παράρτημα Ι΄ της παρούσης. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των # 10.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 7131 με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2022 της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας.  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε στο σύνολο του αντικειμένου του 

διαγωνισμού είτε ανά ζητούμενο είδος στην συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα. 

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών i-

supplies μέσω της ιστοσελίδας https://3ype.isupplies.gr/. Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να λάβουν 

μέρος οφείλουν να κάνουν σχετική εγγραφή και να λάβουν κωδικούς πρόσβασης. 

Η  εγγραφή στην πλατφόρμα  iSupplies  είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην   iSmart  P.C.  

στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση:  

http://isupplies.gr/auth/register. Κατά τη διενέργεια των διαγωνισμών, η επικοινωνία πραγματοποιείται 

μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχει δηλώσει ο 

οικονομικός φορέας κατά την εγγραφή του. Για  οποιαδήποτε  περαιτέρω  πληροφορία  σχετικά  με  την  

πλατφόρμα   iSupplies   οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύναται να απευθύνονται στα ακόλουθα 

στοιχεία επικοινωνίας:  τηλ:  2103601671, email: info@isupplies.gr 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς 

αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο του αντικειμένου του διαγωνισμού. Οι προσφορές θα πρέπει να 

περιέχουν τα κάτωθι: 

1. Πλήρης αναλυτική τεχνική περιγραφή για κάθε είδος για το οποίο κατατίθεται προσφορά. H 

τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές  που έχουν τεθεί από 

την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο «Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Ι της 

Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά (π.χ. φυλλάδια με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, 

πιστοποιητικά, εγχειρίδια, δηλώσεις συμμόρφωσης, βεβαιώσεις), βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 

καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με 

τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από νόμιμο 

εκπρόσωπο, με την οποία να δηλώνονται τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙV (Υπεύθυνη Δήλωση Β’ 

συμμόρφωσης της προσφοράς με τους όρους της διακήρυξης). 
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3. Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης - τεκμηρίωσης, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις με 

σχετικές παραπομπές σε όλα τα σημεία των Απαιτήσεων-Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι 

(Τεχνική Περιγραφή) της παρούσας καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση και όρους της διακήρυξης 

(γενικών, ειδικών, τεχνικών προδιαγραφών, κτλ.), σύμφωνα με το υπόδειγμα και τις επεξηγήσεις στο 

Παράρτημα ΙΙ. 

4. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ.  

Το αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς χωρίς οικονομικά στοιχεία (να μην αναγράφονται τιμές) δεν θα 

πρέπει να έχει καμία διαφοροποίηση επί του κειμένου με αυτό της πρωτότυπης οικονομικής προσφοράς. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

Σε περίπτωση που η τελική τιμή για το σύνολο της παροχής υπηρεσιών υπερβαίνει τη συνολική 

προϋπολογισθείσα δαπάνη, η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται. 

Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα 

πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του υποψηφίου. 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά θα συμπεριλαμβάνουν απαραίτητα την επισυναπτόμενη 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV), υπογεγραμμένη από τον 

εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 «Ως εκπρόσωπος 

του οικονομικού φορέα….., νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης». 

Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών διαγωνισμών i-supplies μέσω 

της ιστοσελίδας https://3ype.isupplies.gr/έως την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού, ήτοι 

15.06.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30μμ. 

 Επιπλέον, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς απαρέγκλιτα να καταθέσουνε έως την ως άνω 

αναφερόμενη ημερομηνία την προσφορά τους και σε έντυπη μορφή σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο 

Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας (3ος όροφος, Ά ανελκυστήρας). 

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και 

του άρ.74 οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά κατά 

την υποβολή της προσφοράς τους: 
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(α)  Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, 

που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα 

που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

(β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 

χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που 

δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 

του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο 

οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

(γ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να 

δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) 

προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 

περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης 

(όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 

ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή 

τους. 

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Στις 

περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά 

τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον  
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συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 

υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

1. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά ζητούμενο 

είδος. 

2. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα 

από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 103 – 105 του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιημένος ισχύει. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η 

Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί.  

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Στην τεχνική προσφορά απαραίτητα πρέπει να αναγράφεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν γνώση των 

όρων της έρευνας στην αγορά, τους οποίους αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα με την κατάθεση 

ανάλογης Υπεύθυνης Δήλωσης.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.     Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

2.    Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

3.    Οι προσφορές θα ισχύουν για τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημέρες. 

4.    Ο Προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. O Φ.Π.Α. βαρύνει τη 3η Υ.ΠΕ.  (Μακεδονίας). 

5.    Η κατακύρωση θα γίνει στον ενδιαφερόμενο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σύγκρισης μεταξύ 

τεχνικά αποδεκτών ειδών.  
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Σύμφωνα µε τα άρθρα 13 & 14 του Ν.3918/2-3-2011, οι συμμετέχοντες στη διαδικασία του διαγωνισμού 

υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις τιμές του 

Παρατηρητήριού Τιμών και τον Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς καθώς και τον 

κωδικό GMDN µε τον οποίο παρακολουθούνται. Σε περίπτωση που κάποιο είδος ή υπηρεσία δεν 

παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση (Παράρτημα 

V, Υπεύθυνη Δήλωση Β’ συμμόρφωσης της προσφοράς με τους όρους της διακήρυξης).  

 

 

 Ο Διοικητής της 3ης Υ.ΠΕ (Μακεδονίας) 

 

 Δρ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης  

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ- 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ –ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του 

Πολυδύναμου Π.Ι. Πέλλας CPV 33100000-1 για την κάλυψη των αναγκών του Πολυδύναμου Π.Ι. Πέλλας 

αρμοδιότητας της 3ης  Υ.ΠΕ.  Μακεδονίας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ  

Α/Α ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΆ ΠΟΣΌΤΗΤΑ 
ΤΕΜ. ΜΕ  

ΦΠΑ 
ΣΎΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

1. ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 3 110,00 € 330,00 € 

2. ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΑΙΔΩΝ 1 115,00 € 115,00 € 

3. ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5 50,00 € 250,00 € 

4. ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΠΑΙΔΩΝ 1 50,00 € 50,00 € 

5. ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ ΦΟΡΗΤΟ  ΠΑΙΔΩΝ 1 60,00 € 60,00 € 

6. ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ ΦΟΡΗΤΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 3 60,00 € 180,00 € 

7. ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 1 500,00 € 500,00 € 

8. ΖΥΓΟΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 3 65,00 € 195,00 € 

9. ΖΥΓΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 1 70,00 € 70,00 € 

10. ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΥΤΙΟΥ 2 35,00 € 70,00 € 

11. 
ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΝΕΠΑΦΗΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
5 40,00 € 200,00 € 

12. ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΑΠΛΟ ΠΑΙΔΩΝ 1 19,00 € 19,00 € 

13. ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 3 50,00 € 150,00 € 

14. ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ 1 1.500,00 € 1.500,00 € 

15. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΙΝΔΩΤΗΣ AED 1 1.500,00 € 1.500,00 € 

16. 

AMBU ΕΝΗΛΙΚΩΝ -ΠΑΙΔΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΣΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΜΕΓΕΘΩΝ 

4 220,00 € 880,00 € 
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17. ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΜΟΝΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ 1 80,00 € 80,00 € 

18. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΤΣΕΠΗΣ 5 10,00 € 50,00 € 

19. ΠΑΡΑΒΑΝ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 3 130,00 € 390,00 € 

20. ΣΤΑΤΟ ΟΡΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 4 120,00 € 480,00 € 

21. 
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
1 300,00 € 300,00 € 

22. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 3 600,00 € 1.800,00 € 

23. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ 3 50,00 € 150,00 € 

Σύνολο 9.319,00 € 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

1. Να προσφέρει εξαιρετική εργονομία και απλή προσαρμογή για χρήστες αριστερού και δεξιού 

χεριού. 

2. Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό σε κραδασμούς πολυανθρακικό και να έχει περάσει 

επιτυχώς τη δοκιμή σοκ σύμφωνα με το AAMI SP9. 

3. Το γυαλί όρασης να είναι χημικά σταθερό και άθραυστο. 

4. Η βίδα βαλβίδας από ορείχαλκο να λειτουργεί ομαλά και να προσαρμόζεται στις ακριβείς 

ρυθμίσεις. 

5. Να εξασφαλίζει συμβατότητα MR. 

6. Να διαθέτει εύρος μέτρησης 0-300 mmHg ± 1%. 

7. Να παρέχεται με θήκη. 

8. Να προσφέρεται με δύο (2) περιχειρίδες ενηλίκων, μία(1) 33χ47 εκ και μία (1) 46χ66 εκ  

9. Να φέρει 4 χρόνια εγγύηση περιχειρίδας και 2 χρόνια εγγύηση μανομέτρου. 

 

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΑΙΔΩΝ 

1. Να προσφέρει εξαιρετική εργονομία και απλή προσαρμογή για χρήστες αριστερού και δεξιού 

χεριού. 

2. Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό σε κραδασμούς πολυανθρακικό και να έχει περάσει 

επιτυχώς τη δοκιμή σοκ σύμφωνα με το AAMI SP9. 

3. Το γυαλί όρασης να είναι χημικά σταθερό και άθραυστο. 

4. Η βίδα βαλβίδας από ορείχαλκο να λειτουργεί ομαλά και να προσαρμόζεται στις ακριβείς 

ρυθμίσεις. 

5. Να εξασφαλίζει συμβατότητα MR. 

6. Να διαθέτει εύρος μέτρησης 0-300 mmHg ± 1%. 

7. Να παρέχεται με θήκη. 

8. Να προσφέρεται με δύο (2) περιχειρίδες, μία(1) ενηλίκων 33χ47 εκ και μία (1) παίδων 10χ47 εκ   

9. Να φέρει 4 χρόνια εγγύηση περιχειρίδας και 2 χρόνια εγγύηση μανομέτρου 
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ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

1. Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο . 

2. Να είναι υπερύψηλης ευαισθησίας με αποτέλεσμα να πιάνει όλες τις διακυμάνσεις – μεταβολές του 

οξυγόνου στο αίμα. 

3. Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής απεικόνισης οξυμετρίας και καρδιακών παλμών παλμογραφικά 

είτε αριθμητικά, είτε ταυτόχρονα. Επιπλέον τρόποι απεικόνισης να αναφερθούν προς αξιολόγηση.  

4. Να είναι κατάλληλο για παιδιά και ενήλικες. 

5. Να διαθέτει εναλλασσόμενη απεικόνιση απλά με το πάτημα ενός κουμπιού. 

6. Να διαθέτει αυτόματη απενεργοποίηση όταν αφαιρεθεί από το δάκτυλο εντός πέντε δευτερόλεπτων. 

7. Να διαθέτει ευανάγνωστη φωτιζόμενη οθόνη φωτοδιόδων OLED. 

8. Να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμιση φωτεινότητας της οθόνης, με επιλογή φοράς των αποτελεσμάτων. 

9. Να ενδείκνυται  για επαγγελματική χρήση. 

10. Να λειτουργεί με τη χρήση 2 αλκαλικών μπαταριών ΑΑΑ. (Συμπεριλαμβάνονται) 

11. Να έχει διάρκεια μπαταρίας: τουλάχιστον 18 ώρες συνεχούς καταγραφής. 

12. Το Βάρος του να είναι περίπου  50 gr με τη μπαταρία. 

13. SpO2: Εύρος μετρήσεων : 70-100% 

14. Ακρίβεια:±3% στο επίπεδο 70%-99% 

15. Καρδιακός ρυθμός : Εύρος μετρήσεων: 30-235 BPM 

16. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) έτη. 

17. Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark. 

18. Ο προμηθευτής να διαθέτει πλήρη τεχνική υποστήριξη. 

 

Η συσκευασία να περιλαμβάνει: 

• Οξύμετρο δακτύλου ενηλίκων 

• Κορδόνι μεταφοράς 

• Μπαταρίες 

• Εγχειρίδιο χρήσης 

 

ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΠΑΙΔΩΝ 

1. Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο . 

2. Να είναι υπερύψηλης ευαισθησίας με αποτέλεσμα να πιάνει όλες τις διακυμάνσεις – μεταβολές 

του οξυγόνου στο αίμα. 
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3. Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής απεικόνισης οξυμετρίας και καρδιακών παλμών 

παλμογραφικά είτε αριθμητικά, είτε ταυτόχρονα. Επιπλέον τρόποι απεικόνισης να αναφερθούν 

προς αξιολόγηση.  

4. Να είναι κατάλληλο για παιδιά και ενήλικες. 

5. Να διαθέτει εναλλασσόμενη απεικόνιση απλά με το πάτημα ενός κουμπιού. 

6. Να διαθέτει αυτόματη απενεργοποίηση όταν αφαιρεθεί από το δάκτυλο εντός πέντε 

δευτερόλεπτων. 

7. Να διαθέτει ευανάγνωστη φωτιζόμενη οθόνη φωτοδιόδων OLED. 

8. Να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμιση φωτεινότητας της οθόνης, με επιλογή φοράς των 

αποτελεσμάτων. 

9. Να ενδείκνυται  για επαγγελματική χρήση. 

10. Να λειτουργεί με τη χρήση 2 αλκαλικών μπαταριών ΑΑΑ. (Συμπεριλαμβάνονται) 

11. Να έχει διάρκεια μπαταρίας: τουλάχιστον 18 ώρες συνεχούς καταγραφής. 

12. Το Βάρος του να είναι περίπου  50 gr με τη μπαταρία. 

13. SpO2: Εύρος μετρήσεων : 70-100% 

14. Ακρίβεια:±3% στο επίπεδο 70%-99% 

15. Καρδιακός ρυθμός : Εύρος μετρήσεων: 30-235 BPM 

16. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) έτη. 

17. Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark. 

18. Ο προμηθευτής να διαθέτει πλήρη τεχνική υποστήριξη. 

 

Η συσκευασία να περιλαμβάνει: 

• Οξύμετρο δακτύλουπαίδων 

• Κορδόνι μεταφοράς 

• Μπαταρίες 

• Εγχειρίδιο χρήσης 

ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ ΦΟΡΗΤΟ  ΠΑΙΔΩΝ 

1. Να έχει επαγγελματικά πλαστικά ωτοσκόπια με εξαιρετικά έντονο φως αλογόνου που παρέχεται 

από οπτικές ίνες. 

2. Να προσφέρεται με 250 χωνάκια παίδων μιας χρήσης. 
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3. Να διαθέτει ποιοτικό μεγεθυντικό φακό Χ3 φορές. 

4. Να φέρει έξοδο για δοκιμή πνευματικής μεμβράνης. 

5. Να παραδίδεται με τσαντάκι μεταφοράς και επτά (7) ωτοσκόπια μιας χρήσης στο ίδιο χρώμα. 

6. Ο οίκος παραγωγής των προσφερόμενων ειδών να είναι πιστοποιημένος κατά σήμανση CE 

σύμφωνα με τις οδηγίες τις ΕΟΚ 93/42. 

 

ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ ΦΟΡΗΤΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

1. Να έχει επαγγελματικά πλαστικά ωτοσκόπια με εξαιρετικά έντονο φως αλογόνου που παρέχεται 

από οπτικές ίνες. 

2. Να προσφέρεται με 250 χωνάκια ενηλίκων μιας χρήσης. 

3. Να διαθέτει ποιοτικό μεγεθυντικό φακό Χ3 φορές. 

4. Να φέρει έξοδο για δοκιμή πνευματικής μεμβράνης. 

5. Να παραδίδεται με τσαντάκι μεταφοράς και επτά (7) ωτοσκόπια μιας χρήσης στο ίδιο χρώμα. 

6. Ο οίκος παραγωγής των προσφερόμενων ειδών να είναι πιστοποιημένος κατά σήμανση 

 

ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 

1. Να έχει μεταλλικό σκελετό σωλήνα στρογγυλό στιβαρής κατασκευής με ειδική βαφή. 

2. Να διαθέτει ποδοστηρίγματα πτυσσόμενα και προσθαφαιρούμενα. 

3. Να έχει 2 συμπαγείς μικρές ρόδες μπροστά και δύο μεγάλες ρόδες πίσω με φρένο. 

4. Να διαθέτει πτυσσόμενα στηρίγματα χεριών. 

5. Το κάθισμα και η πλάτη να είναι από ειδικό βραδύκαυστο υλικό για περισσότερη ασφάλεια. 

6. Να είναι αναδιπλούμενο. 

7. Πλάτος καθίσματος 40-45-50 cm περίπου. 

8. Βάθος καθίσματος να αναφερθεί. 

9. Ύψος καθίσματος να αναφερθεί. 

10. Συνολικό ύψος αμαξιδίου να αναφερθεί. 

11. Ολικό πλάτος (το επιλεγμένο πλάτος καθίσματος + 20 cm περίπου). 

12. Ολικό μήκος 105 cm περίπου. 
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13. Μέγιστο βάρος φορτίου τουλάχιστον 120 kg   

14. Να διαθέτει CE mark. 

15. Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 και 13485 

με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη. 

16. Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

ΖΥΓΟΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

1. Να είναι κλασικού σχεδιασμού. 

2. Να φέρει ένα μεγάλο και καθαρό καντράν με στιβαρό περίβλημα απόατσάλι. 

3. Να παραδίδεται σε κουτί . 

4. Να έχει αντοχή βάρους έως: 160 kg. 

5. Να έχει καντράνδιαμέτρου περίπου: 180 mm. 

6. Να έχει ελάχιστο βάρος μέτρησης: 5 kg. 

7. Να έχει ευαισθησία: 1000 g. 

8. Να έχει βάροςπερίπου: 3 κιλά. 

9. Να έχει μέγεθος περίπου: 430 x 380 x h 70 mm. 

10. Ο οίκος παραγωγής των προσφερόμενων ειδών να είναι πιστοποιημένος κατά σήμανση CE 

ΖΥΓΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

1. Να είναι πρακτική, αξιόπιστη και καλά σχεδιασμένη ηλεκτρονική ζυγαριά για μωρά. 

2. Να διαθέτει μεγάλη οθόνη LCD 66 x 28 mm (ύψος ψηφίου 18 mm) και διακόπτη kg / lb. 

3. Να διαθέτει μετρητή ύψους και πλενόμενο κάλυμμα. 

4. Να παραδίδεται με πολύγλωσσο εγχειρίδιο χρήστη . 

5. Να είναι μέγιστου βάρους περίπου: 20 kg / 44 lbs. 

6. Να έχει ευαισθησία: 10 g. 

7. Να έχει μέγεθος: 595 x 340 x h 90 mm. 

8. Να έχει βάρος: 4 κιλά. 

9. Να λειτουργεί με μπαταρία: 4 x 1,5V AA. 

10. Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης για εξοικονόμηση μπαταρίας. 

11. Ο οίκος παραγωγής των προσφερόμενων ειδών να είναι πιστοποιημένος κατά σήμανση CE. 
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ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΥΤΙΟΥ 

1. Να παρέχει ακρίβεια μέτρησης (35,5 ° C έως 42 ° C ± 0,2 ° C, άλλα ± 0,3 ° C). 

2. Να διαθέτει μοναδικός και εύχρηστος σχεδιασμός. 

3. Να έχει μέτρηση ενός δευτερολέπτου, γρήγορη και εύκολη. 

4. Να διαθέτει 9 μνήμες για σύγκριση και αξιολόγηση θερμοκρασίας, συναγερμός πυρετού, εύκολη 

ανάγνωση . 

5. Να έχει LCDαπεικόνιση. 

6. Να έχει διαγνωστική και υπέρυθρη μέτρηση. 

7. Να έχει εύρος μετρήσεων34,0 ° C ~ 42,2 ° C (93,2 ° F ~ 108,0 °). 

8. Να έχει χρόνο απόκρισης 1 δευτερόλεπτο. 

9. Να έχει χρόνος μεταξύ μετρήσεων > 5 δευτερόλεπτα. 

10. Να έχει ενδείξεις οθόνης: ° C / ° F. 

11. Να έχει τύπος μπαταρίας: CR2032 . 

12. Να έχει διαστάσεις (ΜxΠxΥ) - Βάρος: 14x3,8x3 cm - 70 g. 

13. Ο οίκος παραγωγής των προσφερόμενων ειδών να είναι πιστοποιημένος κατά σήμανση CE 

ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΝΕΠΑΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Ιατρικό θερμόμετρο άνευ επαφής για την μέτρηση θερμοκρασίας από το μέτωπο ( μέτρηση 

κροταφικής αρτηρίας), χωρίς την χρήση αναλώσιμων. Η μέτρηση της θερμοκρασίας μέσω της κροταφικής 

αρτηρίας από απόσταση περίπου 1-5cm. 

1. Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο 

2. Ιατρικό θερμόμετρο άνευ επαφής για την μέτρηση θερμοκρασίας από το μέτωπο ( μέτρηση 

κροταφικής αρτηρίας), χωρίς την χρήση αναλώσιμων. 

3. Η μέτρηση της θερμοκρασίας του μετώπου να λαμβάνεται εντός του ενός (1) δευτερόλεπτου. 

4.  Επιπλέον λειτουργίες: μέτρηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. 

5.  Να διαθέτει οπτικό συναγερμό πυρετού. 

6. Να δύναται να μετρά χωρίς να έρχεται σε επαφή με το δέρμα – υγιής και ασφαλής μέτρηση χάρη 

στον αισθητήρα απόστασης (ηχητικό σήμα / μπλε LED). 

7. Να διαθέτει μεγάλη, φωτιζόμενη οθόνη LCD και θα αξιολογηθεί αν υπάρχει η δυνατότητα μνήμη  

αποθήκευσης τουλάχιστον 20 μετρήσεων. 
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8. Η απόσταση μέτρησης να είναι 1-5 εκ. 

9. Να διαθέτει ένδειξη θερμοκρασίας σε ℃  /℃. 

10. Να διαθέτει εύρος μέτρησης 32-43℃. 

11. Να διαθέτει αυτόματη απενεργοποίηση εντός 30 sec. 

12. Να διαθέτει ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας. 

13. Να συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες AAA (2 x 1.5V). 

14. Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών. 

15. Το Βάρος του να είναι περίπου 60 γρ. 

16. Ο προμηθευτής να διαθέτει πλήρη τεχνική υποστήριξη.  

17. Να διαθέτει CE mark. 

ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΑΠΛΟ ΠΑΙΔΩΝ 

1. Να είναι παιδιατρικό στηθοσκόπιο μονού κώδωνα. 

2. Να μη περιέχει LATEX. 

3. Να είναι αλουμινίου, ελαφρύ και αξιόπιστο. 

4. Να διαθέτει διάμετρο διαφράγματος περίπου 35 mm. 

5. Να φέρει δαχτυλίδι από ορείχαλκο που δεν ψύχεται. 

6. Να διαθέτει σωλήνα μήκους περίπου 62 cm, διαμέτρου περίπουεξωτ. 4 mm, εσωτ. περίπου 8 mm. 

7. Να παραδίδεται κουτί σε από χαρτόνι. 

8. Να παραδίδεται με πολύγλωσσο εγχειρίδιο . 

9. Ο οίκος παραγωγής των προσφερόμενων ειδών να είναι πιστοποιημένος κατά σήμανση CE 

ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

1. Να φέρει σύστημα διαφράγματος πολλαπλών συχνοτήτων . 

2. Να διαθέτει μονό κώδωνα χρωμίου με εσωτερική επένδυση "SUPERFLEX". 

3. Ο σωλήνας να είναι από PVC χωρίς λάτεξ. 

4. Να παραδίδεται σε κουτί, με ανταλλακτικά μαλακά tips αυτιού και ένα εφεδρικό διάφραγμα. 

5. Ο οίκος παραγωγής των προσφερόμενων ειδών να είναι πιστοποιημένος κατά σήμανση CE. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ 

1. Να είναι πλήρης, καινούργιος, αμεταχείριστος, σύγχρονης τεχνολογίας. 

2. Να λειτουργεί με απευθείας σύνδεση στο δίκτυο 220V/ 50Hz καθώς και με χρήση αποκλειστικά 

των ενσωματωμένων μπαταριών κατά προτίμηση (όχι μέσω φορτιστή). 

3. Να διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου για αυτονομία 

λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) ωρών. 

4. Να είναι μονοκάναλης και τρικάναλης καταγραφής.  

5. Να φέρει σήμανση CE και να πληροί τα διεθνή Standard ασφαλείας IEC60601-2-25 & IEC60601-2-

51 για ψηφιακούς καρδιογράφους.  

6. Να διαθέτει στον Standard εξοπλισμό αξιόπιστο πρόγραμμα διάγνωσης ενηλίκων και παίδων 

καθώς και πρόγραμμα μετρήσεων καρδιολογικών παραμέτρων 

7. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη 5΄΄ TFTLCD υψηλής ευκρίνειας, με δυνατότητα εμφάνισης πλήρους 

ΗΚΓφήματος 12 απαγωγών ταυτόχρονα. Να απεικονίζονται ακόμα στοιχεία του ασθενούς, 

κατάσταση κλπ.  

8. Να φέρει ενσωματωμένο εκτυπωτή θερμικού τύπου τουλάχιστον τριών καναλιών, με δυνατότητα 

εκτύπωσης πλήρους ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Κατά την καταγραφή να εκτυπώνονται 

παράμετροι του ηλεκτροκαρδιογραφήματος όπως ευαισθησία, ταχύτητα, φίλτρα κλπ 

9. Να χρησιμοποιεί καταγραφικό χαρτί. Να δέχεται δύο ειδών χαρτιού στον ενσωματωμένο 

εκτυπωτή (ρολό και Ζ-τύπου).  

10. Να διαθέτει τρεις (3) τουλάχιστον τιμές ευαισθησίας, η οποία να ρυθμίζεται είτε αυτόματα είτε 

χειροκίνητα 

11. Να διαθέτει φίλτρα αποκοπής παρασίτων τροφοδοσίας και φίλτρα προστασίας καταγραφής από 

μυϊκές συσπάσεις 

12. Να αναφερθεί η απόκριση συχνότητας  

13. Να αναφερθεί η συχνότητα δειγματοληψίας. 

14. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης σταθεροποίησης της ισοηλεκτρικής γραμμής. 

15. Να διαθέτει μνήμη αποθήκευσης τουλάχιστον 500 ΗΚΓραφημάτων. 

16. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ μέσω κατάλληλης θύρας και μεταφοράς δεδομένων. Να 

φέρει θύρες USB. 

17. Να ελέγχει συνεχώς την κατάσταση των ηλεκτροδίων  και σε περίπτωση κακής επαφής ή 

αποκόλλησης να εμφανίζει μήνυμα στην οθόνη. 
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18. Να παραδοθεί με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για πλήρη λειτουργία (να αναφερθούν). 

19. Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει οργανωμένο συνεργείο, κατά προτίμηση στην Θεσσαλονίκη, 

με πιστοποίηση εκπαίδευσης από τον οίκο κατασκευής.  

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΙΝΔΩΤΗΣ AED 

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, στιβαρής κατασκευής, φορητός, μικρού όγκου και βάρους 

(<2.0kg με τη μπαταρία). 

2. Να είναι κατάλληλος για ημιαυτόματη απινίδωση (AED) μέσω αυτοκόλλητων pads.  

3. Να είναι διφασικός με αυτόματη αντιστάθμιση του πλάτους και της διάρκειας του παλμού 

σύμφωνα με τη διαθωρακική αντίσταση. 

4. Να έχει δυνατότητα απόδοσης ενέργειας από 100 έως 360 Joules για ενήλικες και 10-100J για 

παιδία. 

5. Να διαθέτει χρόνος ανάλυσης του ΗΚΓραφήματος κάτω από 5 δευτ/τα με παράλληλη φόρτιση έτσι 

ώστε η επιλεγμένη ενέργεια να δίνεται άμεσα εάν απαιτηθεί. 

6. Να διαθέτει ενσωματωμένη εργονομική στιβαρή χειρολαβή. 

7. Να παρέχει φωνητικές οδηγίες στην ελληνική γλώσσα. 

8. Να πληροί τα κριτήρια AHA/ERC 2015 για την παροχή αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). 

9. Να είναι κατάλληλος για επίγειες και εναέριες μεταφορές. 

10. Να διαθέτει πλήκτρο άμεσης επιλογής κατηγορίας ασθενούς (ενήλικες/παιδιά). 

11. Ο απινιδωτής να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία με το άνοιγμα του καπακιού του.  

12. Να διαθέτει βαθμό προστασίας από εισροή σωματιδίων και υγρών κατηγορίας IP55. 

13. Να είναι κατάλληλος για λειτουργία σε θερμοκρασίες -5οC έως 50οC. 

14. Να έχει πιστοποιημένα αντοχή σε δονήσεις, κρούσεις, αναταράξεις και αντοχή σε πτώση από 1.5 

μέτρο. 

15. Να διαθέτει ενσωματωμένη μη επαναφορτιζόμενη μπαταρία για τουλάχιστον 400 απινιδώσεις στα 

200 Joules. 

16. Ο χρόνος ζωής της μπαταρίας να είναι έως έξι (6) έτη. 

17. Να διαθέτει μνήμη για αποθήκευση έως 500 περιστατικών και αποθήκευση δεδομένων ΚΑΡΠΑ. 

18. Να δύναται να συνδεθεί σε Η/Υ και να υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε μνήμη 

USB. 

19. Να διαθέτει ενσωματωμένη θήκη για τοποθέτηση των pads 
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20. Να διαθέτει αυτόματη λειτουργία αυτοελέγχου σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία ή τριμηνιαία 

βάση. Να διαθέτει οπτική ένδειξη της κατάστασης ετοιμότητας. 

21. Να συνοδεύεται από δύο σετ αυτοκόλλητα pads (ενηλίκων και παίδων) με χρόνο ζωής πέντε (5) 

έτη. 

AMBU ΕΝΗΛΙΚΩΝ -ΠΑΙΔΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΣΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 

1. Η Ambu σιλικόνης να είναι σχεδιασμένη για να παρέχει την απαραίτητη απόδοση και αξιοπιστία 

που απαιτείται για την αποτελεσματική διαχείριση των κρίσιμων περιστατικών ανάνηψης παίδων 

νεογνών ασθενών 

2. Ο ασκός αναζωογόνησης να είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας σιλικόνη, ώστε να 

παρέχει την άριστη αφή και επαναφορά του ασκού. 

3. Να διαθέτει περιστρεφόμενο σύστημα σύνδεσης του ασκού με τον ασθενή, ώστε να ελαχιστοποιεί 

τις πιθανότητες τραυματισμού των αεραγωγών και να επιτρέπει την εύκολη αλλαγή θέσης 

ανάνηψης του διασώστη. 

4. Η υποδοχή για την σύνδεση της αμπούπαίδων νεογνών με την παροχή οξυγόνου να περιστρέφεται 

κατά 360 μοίρες, επιτρέποντας τη συνδυαζόμενη χρήση του ασκού με τη φιάλη χωρίς να διπλώνει 

ο σωλήνας παροχής οξυγόνου 

5. Ο ασκός ανάνηψης να διατίθεται πλήρης με μια μάσκα παίδων νεογνών, ρεζερβουάρ οξυγόνου 

και σωλήνα για την σύνδεση με φιάλη.  

6. Ο σχεδιασμός του να επιτρέπει τον ασκό να διπλώνει, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποθήκευση 

του μέσα σε σακίδια επειγόντων, καταλαμβάνοντας ελάχιστο χώρο 

7. Να διαθέτει υψηλή ποιότητα κατασκευής και εγγυημένη απόδοση λειτουργίας σύμφωνα με τις 

αυστηρότερες προδιαγραφές ISO για ασκούς ανάνηψης. 

8. Να είναι κλιβανιζόμενη και για επαγγελματική χρήση 

Προδιαγραφές: 

• Μέγιστος παρεχόμενος όγκος: ≈ 600 ml 

• Συνολικός όγκος: ≈  1600 ml 

• Όγκος ρεζερβουάρ: ≈  2600 ml 

• Νεκρό σημείο: ≈  7 ml 

• Βαλβίδα περιορισμού πίεσης: ≈  40 cm H2O 

• Υλικό κατασκευής: Σιλικόνη, 100% Latex Free 

• Μέθοδος αποστείρωσης: Να αναφερθεί 
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Η ΑΜΒU να συνοδεύεται από : 

• Ασκός αναζωογόνησης σιλικόνης παίδων νεογνών κλιβανιζόμενος 

• Μάσκα προσώπου ενήλικα ασθενή Νο 0 

• Μάσκα προσώπου ενήλικα ασθενή Νο 4 

• Μάσκα προσώπου ενήλικα ασθενή Νο 5 

• Ρεζερβουάρ οξυγόνου 

• Σωλήνα για την σύνδεση με φιάλη 

• Εγγύηση κατασκευαστή ενός έτους 

ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΜΟΝΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ 

1. Διαφανοσκόπιο σύγχρονου σχεδιασμού κατάλληλο για ιατρικό χώρο. 

2. Να διαθέτει οθόνη από Plexi-Glass ειδικού σχεδιασμού, για μέγιστη απόδοση της φωτεινότητας 

χωρίς σκιές. 

3. Το μπροστινό του μέρος ανοίγει πολύ εύκολα, για την ταχύτερη αντικατάσταση των λαμπτήρων. 

4. Το πλαίσιο του είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο. 

5. Να διαθέτει ειδικά κλιπ για την εύκολη τοποθέτηση της ακτινογραφίας, χωρίς φθορές. 

6. Οι διαστάσεις να είναι περίπου: 

Ύψος: 52cm 

Μήκος: 44cm 

Πλάτος: 8cm 

Διαστάσεις οθόνης: 48x40cm 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΤΣΕΠΗΣ 

1. Να λειτουργεί με λάμπα Led 3V για οφθαλμική χρήση σύμφωνα με το EN 62471: 2008.  

2. Να είναι κατάλληλο για την εξέταση της κόρης του οφθαλμού.  

3. Να διαθέτει απλή λειτουργία ενεργοποίησης / απενεργοποίησης σε μορφή στυλό με κουμπί. 

Οπτικό πεδίο διαμέτρου περίπου 40 mm (απόσταση 15 cm) με κεντραρισμένη δέσμη φωτός. 

ΠΑΡΑΒΑΝ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 

1. Το τροχήλατο παραβάν τριών φύλλων να είναι σε λευκό χρώμα. 

2. Να είναι τροχήλατο. 
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3. Να είναι κατασκευασμένο από επιχρωμιωμένο μέταλλο. 

4. Η επιφάνεια είναι από ύφασμα. 

5. Να έχει διαστάσεις φύλλου περίπου  60 x 170 cm 

6. Να έχει βάρος  περίπου 11 kg 

ΣΤΑΤΟ ΟΡΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 

1. Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο. 

2. Να φέρει πεντάκτινη βάση με τροχούς και  σύστημα πέδησης. 

3. Ρύθμιση του ύψους, με βίδα κλειδώματος του επιθυμητού ύψους. 

4. Να διαθέτει CE mark. 

5. Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2)ετών. 

 

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

1. Τάση λειτουργίας: 230 V - 50 Hz 

2. Μέγιστη πίεση: ≈ 350 kPa (3,5 bar) 

3. Επίπεδο θορύβου: ≈  60 dBA 

4. Πίεση λειτουργίας: ≈  0-130 kPa (0-1,3 bar) 

5. Ροή αέρα: 15 l / min 

6. Κατηγορία MDD: IIa 

7. Με ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες  

8. Να συνοδεύεται από : 

9. Τμήμα μύτης (πολυπροπυλένιο) 

10. Επιστόμιο (πολυπροπυλένιο) με βαλβίδα (σιλικόνη) 

11. Μάσκα ενηλίκων και παιδιών (χωρίς PVC DEHP) 

12. Σωλήνας αέρα (χωρίς PVC DEHP) και εφεδρικό φίλτρο 

13. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη. 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 

Τροχήλατη λυχνία εξεταστική LED  
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1. με ισχύ φωτισμού 55.000 Lux / 500mm σε θερμοκρασία χρώματος περίπου 4.000 Κelvin ±200 K  

2. με μία λάμπα LED 18V / 12W τουλάχιστον με εύκαμπτο βραχίονα για εύκολη σταθεροποίηση στην 

επιθυμητή θέση,  

3. και διακόπτη στην κεφαλή για ON-OFF. 

4. Να αναφερθεί η διάμετρος του φωτιζόμενου πεδίου  

5. Να αναφερθεί η διάμετρος του κατόπτρου 

6. Να αναφερθεί ο δείκτης αποδιδόμενου χρώματος. 

7. Τάση λειτουργίας δικτύου 220V / 50-60Hz 

8. Εγγύηση καλής λειτουργίας:  Να παρέχεται πλήρης εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο 

(2) ετών (από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του σε πλήρη λειτουργία) που να καλύπτει 

εργασίες και όλα τα ανταλλακτικά. 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ 

Αποτελούμενο από : Βρεφικό αναστημόμετρο, Μεζούρα μέτρησης κεφαλής, Αναστημόμετρο μεζούρα  και 

Σκολιόμετρο 

Α. ΒΡΕΦΙΚΟ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ 

1. Φορητό αναστημόμετρο / χαλάκι για βρέφη και μωρά 

2. Φιλικό με το δέρμα, πλένεται εύκολα και διπλώνεται. Είναι πολύ ελαφρύ, εξοικονομεί χώρο και 

μετράει με ακρίβεια το ύψος των βρεφών και μωρών ενώ αυτά είναι ξαπλωμένα. Διαθέτει 

σταθερό επάνω μέρος (στο κεφάλι) και κινούμενο κάτω και είναι πολύ εύκολο στη χρήση 

3. Διαστάσεις μέτρησης: 10 - 99 cm 

4. Διαβάθμιση: 5 mm 

5. Βάρος: 600 gr 

6. Προσαρμογή για εναποθήκευση στον τοίχο 

Β. ΜΕΖΟΥΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 

1. Η οποία μπορεί να μετρήσει την περιφέρεια με ακρίβεια χιλιοστού 

2. Να διαθέτει μηχανισμό υψηλής ποιότητας που εγγυάται το εύκολο ξετύλιγμα της ταινίας και το 

ακριβές κλείδωμα στην επιθυμητή θέσηκαι είναι ανθεκτικό για να αντέχει τυχαίες πτώσεις 

3. Εύρος μέτρησης: 0 - 205cm 

4. Διαβάθμιση: 1mm 

5. Διαστάσεις: 70x22x65mm 
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6. Βάρος: 50g 

Γ.  ΣΚΟΛΙΟΜΕΤΡΟ 

1. Για την αξιολόγηση της σκολίωσης (απόκλιση της σπονδυλικής στήλης επί των πλευρικών, 

αριστερά και δεξιά). 

2. Να διαθέτει  μικρό σφαιρίδιο μέσα σε ένα χώρο αέρα δείχνει το βαθμό κλίσης της σπονδυλικής 

στήλης, σε σύγκριση με την οριζόντια. 

 

Δ. ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΖΟΥΡΑ 

1. Καθαρή κλίμακα 0-200 cm 

2. Εύκολη στερέωση στον τοίχο 

3. Να παραδίδεται με βίδες και ταινία διπλής όψης για τοποθέτηση σε τοίχο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης - τεκμηρίωσης, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις με σχετικές 

παραπομπές σε όλα τα σημεία των «Απαιτήσεων-Τεχνικών Προδιαγραφών» του Παραρτήματος Ι (Τεχνική 

Περιγραφή), καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

α/α Απαίτηση-Τεχνική Προδιαγραφή Απάντηση Παραπομπή Τεκμηρίωσης 

1    

2    

…    

 

Ημερομηνία  

 

Ο/Η δηλών/ούσα 

 

[υπογραφή]                                                                                      

 

(ονοματεπώνυμο, σφραγίδα) 

Σημειώσεις/επεξηγήσεις:  

α. στη στήλη «α/α», θα πρέπει να αναφέρεται ο αύξων αριθμός της απαίτησης-τεχνικής προδιαγραφής,  

β. στη στήλη «Απαίτηση-Τεχνική Προδιαγραφή» το σημείο της απαίτησης-τεχνικής περιγραφής για το 

οποίο δίνεται αναλυτική απάντηση,  

γ. στη στήλη «Απάντηση», θα πρέπει να αναφέρεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ η ικανοποίηση της απαίτησης ύπαρξης 

της εκάστοτε τεχνικής προδιαγραφής,  

δ. στη στήλη «Παραπομπή Τεκμηρίωσης», θα πρέπει να αναφέρεται το αντίστοιχο σημείο στην 

υποβληθείσα προσφορά (φυλλάδιο με τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικό, έγγραφο κλπ) που, κατά 

την κρίση του οικονομικού φορέα, τεκμηριώνει την ικανοποίηση της εκάστοτε τεχνικής προδιαγραφής.  

ε. επιτρέπεται η χρήση επιπλέον στήλης για παρατηρήσεις/σχόλια. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α 
Περιγραφή  

Είδους 
Συνολική Ποσότητα  

Τιμή 

 Μονάδος  
Φ.Π.Α 24 % 

Συνολική Αξία  
Συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 

      

 

 

  

 

 Ημερομηνία,……../……../2022 

  

 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
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Παράρτημα ΙV –  ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Α. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 

8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ
(1)

: 3η ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):  

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., με 

ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι: 

• Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  

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 11.11.2008 σ.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). 

• Δεν τελώ υπό πτώχευση, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελώ υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχω 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

• Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016. 
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• Δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

• Δεν συντρέχει καμία από τις καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής μου στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης, κατά το οριζόμενα στα άρθρα 24 του ν. 4412/2016. 

• Δεν έχω παράσχει ή συνδεδεμένη με εμένα επιχείρηση συμβουλές στην 3
η
 ΥΠΕ Μακεδονίας ή έχω με άλλο τρόπο αναμειχθεί 

στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης –[πλην αυτών που έχουν δημοσίως γνωστοποιηθεί εντός του 

πλαισίου του άρθρου 46 του ν. 4412/2016]- κατά το οριζόμενα στα άρθρα 48 του ν. 4412/2016. 

• Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημοσιάς σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις. 

• Δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση 

της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής και δεν έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 

• Δεν έχω επιχειρήσει να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 

παράσχω εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

• Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητα μου, για το οποίο μου 

επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και 

καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

• Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργιά της επιχείρησης μου και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού 

από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016. 

• Οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης τόσο των διαχειριστών όσο και των εργαζομένων του 

συμμετέχοντα είναι: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να 

έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 

• Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016 

• Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή 

ακύρωση του Διαγωνισμού 

• Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το 

στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγούν 

• Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως 

τέτοιες 

• Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 

Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 

Ημερομηνία:               

 Ο/Η Δηλ. 

 

 (Υπογραφή-Σφραγίδα) 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 

βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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Β. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 

8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ
(1)

: 3η ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):  

 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι: 

• έλαβα γνώση του κειμένου της διακήρυξης και συμφωνώ απόλυτα με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής.    

• Τα προσφερόμενα είδη πληρούν τους όρους της διακήρυξης. 

• Ο προσφέρων διαθέτει το απαιτούμενο έμπειρο προσωπικό και τον τεχνολογικό εξοπλισμό για την παροχή των απαραίτητων 

υπηρεσιών συντήρησης. 

• Οι τιμές των προσφερομένων ειδών δεν υπερβαίνουν ή είναι ίσες με τις τιμές που αναγράφονται στο Παρατηρητήριο τιμών 

της ΕΚΑΠΥ όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, εφόσον υπάρχει. 

 

Ημερομηνία:               

 

 Ο/Η Δηλ. 

 

 (Υπογραφή-Σφραγίδα) 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 

8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή 

σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
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