
 

                                    

 

                                        

              

              

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

“Προμήθεια εξοπλισμού γηροκομείου 

Μεγάρων”  
(κωδ. MIS 380324) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" 

 
K.A. #30.7341.0006# 

 
 

Cpv 44115800-7 Εσωτερικός εξοπλισμός κτιρίων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :       59.900,00 € 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ :      73.677,00 € με ΦΠΑ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ 

 

ΑΡ.ΜΕΛ.:       17 /2015 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για το Γηροκομείο Μεγάρων, ώστε 

αυτό να μπορέσει να λειτουργήσει. Το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΗ Κ.Φ. 557 ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» έχει ενταχθεί με κωδικό MIS 380324 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" 

και πρόκειται εντός των προσεχών μηνών να περαιωθεί. 

 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε :  73.677,00 € με το Φ.Π.Α και περιλαμβάνει είδη 

ιατρικού εξοπλισμού. 

 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις Δ/ξεις της υπ΄αριθμ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης 

(ΕΚΠΟΤΑ) όπως ισχύει σήμερα. 

 

 

 
Μέγαρα   30 / 10 /2015 Μέγαρα   30 / 10 /2015  Μέγαρα    30 / 10 /2015 
Οι Συντάξαντες  Η Πρ/νη Τμ.Μελετών-Έργων  Ο Διευθυντής 
 
 
   
Π.Κατρακούλη    Ε.Τσάκωνα    Ε.Ρούσσης 
 
 
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ 

 

ΑΡ.ΜΕΛ.:      17/2015 

Προμήθεια εξοπλισμού 

γηροκομείου Μεγάρων 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  :  73.677,00 € 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
   

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ 
   

     

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΡΙΘ.  
ΤΙΜ. 

ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
Στατώ αιµοληψίας µε σκελετό χρωµίου, τροχήλατο ή σταθερό, ρυθµιζόµενο 
ύψος, το πιατινί που στηρίζει το χέρι να είναι ανατοµικό. 

ΙΕ 1 τεµ 1 

2 
Κλίνη νοσοκομειακή μονόσπαστη ηλεκτροκίνητη με στρώμα και 2 πλαινά 
ενισχυμένη με ξύλινες μετώπες με στρώμα κρεβατιού 

ΙΕ 2 τεµ 41 

3 Τροχήλατο τραπεζάκι ΙΝΟΧ  ΙΕ 3 τεµ 1 

4 
Κοµοδίνο µε τραπεζοτουαλέτα, ένα συρτάρι, ντουλάπι, και ράφι ενδιάµεσα, 
τροχήλατο. 

ΙΕ 4 τεµ 41 

5 Κρεβάτι εξεταστικό με μηχανισμό χαρτιού ΙΕ 5 τεµ 1 

6 Παραβάν 3φυλλο (ιατρείο & χώρων φυσικοθεραπείας) ΙΕ 6 τεµ 1 

7 Κλίβανος αποστείρωσης ΙΕ 7 τεµ 1 

8 Ηλεκτροκαρδιογράφος τρικάναλος ΙΕ 8 τεµ 1 

9 Συσκευή αναρρόφησης επιτραπέζια  ΙΕ 9 τεµ 1 

10 Πιεσόµετρο αυτόµατο ΙΕ 10 τεµ 1 

11 Ακουστικά απλά ΙΕ 11 τεµ 1 

12 Ambu α' βοηθειών ΙΕ 12 τεµ 1 

13 Απινιδωτής αυτόµατος ΙΕ 13 τεµ 1 

14 Κρεβάτι φυσικοθεραπείας ΙΕ 14 τεµ 1 

     

     

 
Μέγαρα 30 -10-2015 

   

 
H Συντάξασα 

   

     

     

     

 
Π.Κατρακούλη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.677,00 € 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ 
   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   

       

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΡΙΘ.  
ΤΙΜ. 

ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
σε € 

∆ΑΠΑΝΗ σε € 

1 

Στατώ αιµοληψίας µε σκελετό χρωµίου, 
τροχήλατο ή σταθερό, ρυθµιζόµενο ύψος, 
το πιατινί που στηρίζει το χέρι να είναι 
ανατοµικό. 

ΙΕ 1 τεµ 1 100,00 100,00 

2 

Κλίνη νοσοκομειακή μονόσπαστη 
ηλεκτροκίνητη με στρώμα και 2 πλαινά 
ενισχυμένη με ξύλινες μετώπες με στρώμα 
κρεβατιού 

ΙΕ 2 τεµ 41 1.200,00 49.200,00 

3 
Κοµοδίνο µε τραπεζοτουαλέτα, ένα 
συρτάρι, ντουλάπι, και ράφι ενδιάµεσα, 
τροχήλατο. 

ΙΕ 3 τεµ 41 120,00 4.920,00 

4 Κρεβάτι εξεταστικό με μηχανισμό χαρτιού ΙΕ 4 τεµ 1 220,00 220,00 

5 
Παραβάν 3φυλλο (ιατρείο & χώρων 
φυσικοθεραπείας) 

ΙΕ 5 τεµ 1 130,00 130,00 

6 Κλίβανος αποστείρωσης ΙΕ 6 τεµ 1 650,00 650,00 

7 Ηλεκτροκαρδιογράφος τρικάναλος ΙΕ 7 τεµ 1 1.200,00 1.200,00 

8 Συσκευή αναρρόφησης επιτραπέζια  ΙΕ 8 τεµ 1 350,00 350,00 

9 Πιεσόµετρο αυτόµατο ΙΕ 9 τεµ 1 90,00 90,00 

10 Ακουστικά απλά ΙΕ 10 τεµ 1 90,00 90,00 

11 Ambu α' βοηθειών ΙΕ 11 τεµ 1 150,00 150,00 

12 Απινιδωτής αυτόµατος ΙΕ 12 τεµ 1 2.500,00 2.500,00 

13 Νεφελοποιητής ΙΕ 13 τεµ 1 80,00 80,00 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΡΙΘ.  
ΤΙΜ. 

ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
σε € 

∆ΑΠΑΝΗ σε € 

14 Κρεβάτι φυσικοθεραπείας ΙΕ 14 τεµ 1 220,00 220,00 

        ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ    59.900,00 

    
ΦΠΑ 23%   13.777,00 
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ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ 
ΕΥΡΩ):      

73.677,00 

       

 
      

 

     

Θ Ε Ω Ρ Η Θ 
Η Κ Ε 

 Μέγαρα  30 / 10 /2015   Μέγαρα  30 / 10 /2015 
Μέγαρα  30 / 10 
/2015 

 
Οι Συντάξαντες 

 
 

Η Πρ/νη Τμ.Μελετών-Έργων Ο Διευθυντής 

 
      

 
      

 
      

 
Π.Κατρακούλη 

  
Ε.Τσάκωνα 

 
Ε.Ρούσσης 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

Σε όλα τα παραπάνω αναφερόμενα είδη οι τεχνικές προδιαγραφές τους πρέπει να 

τεκμηριώνονται με συνημμένα πρωτότυπα έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή ή άλλα 

επίσημα έγγραφα.  

Η προσφορά που θα δοθεί από κάθε εταιρεία πρέπει να αφορά το σύνολο των ζητούμενων 

ειδών και όχι μεμονωμένα κάποια από τα είδη.  

Ο μειοδότης θα προκύψει στο σύνολο των ζητούμενων ειδών και εφόσον η προσφορά του 

καλύπτει όλα τα παραπάνω ζητούμενα είδη.  

Οι προσφερόμενες τιμές των ειδών δεν πρέπει να υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη 

που έχει καθορισθεί ανά ζητούμενο είδος.  

Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές σε ένα 

ή περισσότερα είδη θα αποκλείονται.  

Η κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:  

1. Όλα τα αναφερόμενα είδη να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά 

πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.  

2. Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση 

και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. 

οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης 

συσκευών βάση του Π.∆. 117/2004.  

3. Βεβαίωση από τον προμηθευτή 15ετούς κάλυψης σε συντήρηση και ανταλλακτικά.  

4. Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του 

προσφερόμενου εξοπλισμού για τουλάχιστον δύο (2) έτη.  

5. Βεβαίωση από τον προμηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης µε 

την ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες συντήρησης - αποκατάστασης βλαβών άμεσα 

(το πολύ εντός 24ώρου).  

 

Η παράδοση όλων των ειδών θα γίνει σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία με 

άμεσο χρόνο παράδοσης.  

Ο προμηθευτής πρέπει να εκπαιδεύσει τους χρήστες για την λειτουργία τους και τους τεχνικούς 

για τις επισκευές των συσκευών και να παραδώσει φυλλάδια οδηγιών χρήσης - συντήρησης 

στην Ελληνική και Service manual. Μετά την εκπλήρωση των παραπάνω θα υπογραφεί το 

πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών. 

 

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 1ο  

ΣΤΑΤΩ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33100000-1) 

ΑΡ.ΜΕΛ.:        17/2015 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.677,00 € 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ 
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Στατώ αιμοληψίας µε σκελετό χρωμίου, τροχήλατο ή σταθερό, ρυθμιζόμενο ύψος ή κλίση 
χειρός, το πιατινί που στηρίζει το χέρι να είναι ανατομικό.  

1. Να είναι τροχήλατο µε πεντάκτινη βάση 
2. Να είναι κατασκευασμένο από σκελετό χρωμίου, ανθεκτικής κατασκευής 
3. Να είναι ρυθμιζόμενου ύψους και η θέση στήριξης του βραχίονα να είναι ανατομική. 
4. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά 

πρότυπα ποιότητας  και  ασφάλειας.  Επίσης  να  διατίθενται  από  αντιπρόσωπο  που  
έχει  ΕΝ  ISO9001/00   και ISO 13485/03      (διακίνηση και  τεχνική  υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων),  που  πληροί  την  Υ.Α.  ∆Υ8δ/Γ.Π.  οικ./1348/04  και  
είναι  ενταγμένος  σε πρόγραμμα  εναλλακτικής  διαχείρισης  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΏΝ  βάση  του  Π.∆.  117/2004. 

(Τιμή ανά τεμάχιο) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :  (Αριθμητικά) 100 

(Ολογράφως) εκατό 
 
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 2ο  

ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33192130-2) 

Κλίνη νοσοκομειακή ηλεκτροκίνητη με 2 πλαϊνά ενισχυμένη με ξύλινες μετώπες με στρώμα 

κρεβατιού. (Κρεβάτι νοσηλείας ηλεκτρικό με ξύλινη επένδυση και πλαϊνά.  

1. Το κρεβάτι να είναι πολύσπαστο νοσοκομειακού τύπου κατασκευασμένο από ανθεκτικά 
υλικά (Ατσάλινο σκελετό) και να έχει ειδική σχεδίαση έτσι ώστε να είναι εύχρηστο και 
απόλυτα σταθερό. 

2. Να διαθέτει ειδική επένδυση στις μετώπες (Μετώπες χρωμίου με αποσπώμενες 
φορμάικες) 

3. Οι κινήσεις του κρεβατιού (ανύψωση πλάτης και ποδιών) να είναι ελεγχόμενες 

ηλεκτροκίνητα 

4. Να διαθέτει τροχούς µε φρένα για την ακινητοποίηση του κρεβατιού. Η όλη 

κατασκευή να είναι στιβαρή ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά του 

5. Να αντέχει έως και 140 kg και να μπορεί να δεχθεί αναρτήρα έλξης 

6. Να είναι διαστάσεων 200x95x50cm περίπου 

7. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα µε τα στάνταρ της ΕΕ 

8. Δυνατότητα επιλογής λειτουργιών ή κλειδώματος του χειριστηρίου για την αποφυγή  

ατυχημάτων 

9. Περιλαμβάνεται σομιέ με πλέγμα, 

10. Περιλαμβάνεται Πλαϊνά στηρίγματα στρώματος 

11. Περιλαμβάνεται Στρώμα 

12. Tο ανωτέρω είδος να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00  και 

ISO13485/03    (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που 

πληροί την  Υ.Α.  ∆Υ8δ/Γ.Π.  οικ./1348/04  και  είναι  ενταγμένος  σε  πρόγραμμα  

εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.∆. 117/2004. 

(Τιμή ανά τεμάχιο) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :  (Αριθμητικά) 1.200 

(Ολογράφως) χίλια διακόσια 
 
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 3ο 

ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΞΥΛΙΝΟ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33192300-5) 
Κομοδίνο µε τραπεζοτουαλέτα, ένα συρτάρι, ντουλάπι, και ράφι ενδιάμεσα, τροχήλατο. 

1. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής, συμπαγές κατασκευασμένο από ξύλο. 

2. Να διαθέτει ένα προσθαφαιρούµενο συρτάρι και ντουλάπι µε ράφι ενδιάμεσα. Το 
ντουλάπι να διαθέτει πορτάκι καλαίσθητο και το συρτάρι να διαθέτει μηχανισμό 
αθόρυβης κίνησης. 

3. Να διαθέτει πλαίσια στο πλάι κατασκευασμένα από καπλαμά και οξιά 

4. Να είναι τροχήλατο, µε τροχούς διαμέτρου 50mm περίπου 

5. Οι διαστάσεις του να είναι 45x45x80cm περίπου 
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6. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά 
πρότυπα ποιότητας  και  ασφάλειας.  Επίσης  να  διατίθενται  από  αντιπρόσωπο  που  
έχει  ΕΝ  ISO9001/00   και ISO 13485/03      (διακίνηση και  τεχνική  υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων),  που  πληροί  την  Υ.Α.  ∆Υ8δ/Γ.Π.  οικ./1348/04  και  
είναι  ενταγμένος  σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών 
βάση του Π.∆. 117/2004. 

(Τιμή ανά τεμάχιο) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :  (Αριθμητικά) 120 

(Ολογράφως) εκατόν είκοσι  
 
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 4ο 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33192100-3) 

Κρεβάτι εξεταστικό με μηχανισμό χαρτιού 

1. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής κατάλληλη για εξέταση ασθενών.  

2. Να διαθέτει ανάκλιση κεφαλής έως 40 εκ. µε ειδικό μηχανισμό ασφαλείας. 

3. Να είναι διαστάσεων 1,95x0,65x0,75cm περίπου 

4. Ο  σκελετός  της  να  είναι  κατασκευασμένος από  στρογγυλό  χαλύβδινο  σωλήνα  

διατομής Φ32/1,5χιλ περίπου. βαρέως τύπου καθώς επίσης και τα πόδια. 

5. Η επιφάνεια να είναι κατασκευασμένη από ενιαίο φύλλο μοριοσανίδας υψηλής 

πυκνότητας. Να προσφέρεται σε διάφορα χρώματα προς επιλογή 

6. Να διαθέτει μηχανισμό τοποθέτησης χαρτιού. 
7. Ο μηχανισμός ανύψωσης του προσκέφαλου να επιτυγχάνεται µε δύο οδοντωτούς 

άξονες οι οποίοι να σηκώνουν το προσκέφαλο από την οριζόντια θέση στην καθιστή 
θέση. Να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης του σε πέντε ακόμα ενδιάμεσες θέσεις. 

8. Να διαθέτει στρογγυλευμένες γωνίες 
9. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά 

πρότυπα ποιότητας  και  ασφάλειας.  Επίσης  να  διατίθενται  από  αντιπρόσωπο  που  
έχει  ΕΝ  ISO9001/00   και ISO 13485/03      (διακίνηση και  τεχνική  υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων),  που  πληροί  την  Υ.Α.  ∆Υ8δ/Γ.Π.  οικ./1348/04  και  
είναι  ενταγμένος  σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών 
βάση του Π.∆. 117/2004. 

(Τιμή ανά τεμάχιο) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :  (Αριθμητικά) 220 

(Ολογράφως) διακόσια είκοσι  
 
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 5ο 

ΠΑΡΑΒΑΝ  (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33192300-5) 
Παραβάν 3φυλλο  

1. Να είναι κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από χρωμιωμένη σωλήνα στρογγυλής. 
διατομής. Το υλικό της κουρτίνας να μπορεί να πλυθεί. 

2. Να είναι τριών φύλλων µε κατάλληλες αρθρώσεις έτσι ώστε να μπορεί να διπλωθεί και 
να μετατραπεί σε δίφυλλο ή μονόφυλλο. 

3. Να είναι διαστάσεων περίπου 180x50x160cm 

4. Το κάθε πλαίσιο να φέρει ύφασμα πλενόμενο σε λευκό χρώμα, άριστης ποιότητας το 

οποίο να μπορεί να αντικαταστεί µε ευκολία εφόσον χρειαστεί. 

5. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά 

πρότυπα ποιότητας  και  ασφάλειας.  Επίσης  να  διατίθενται  από  αντιπρόσωπο  που  

έχει  ΕΝ  ISO9001/00   και ISO 13485/03      (διακίνηση και  τεχνική  υποστήριξη 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων),  που  πληροί  την  Υ.Α.  ∆Υ8δ/Γ.Π.  οικ./1348/04  και  

είναι  ενταγμένος  σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών 

βάση του Π.∆. 117/2004. 
(Τιμή ανά τεμάχιο) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :  (Αριθμητικά) 130 

(Ολογράφως) εκατόν τριάντα  
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 6ο 

ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΥΓΡΟΣ  (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33152000-0) 

Κλίβανος αποστείρωσης   
Αυτόματος κλίβανος ξηράς αποστείρωσης, ιδανικός για την απομάκρυνση όλων των παθογόνων 
οργανισμών. 

1. Να  είναι  κατασκευασμένος σύμφωνα  µε  τα  διεθνή  πρότυπα  ασφάλειας  από  
ανοξείδωτο άριστης ποιότητας & να είναι κατάλληλος για αποστείρωση χειρουργικών 
εργαλείων στους 121οC 

2. Να διαθέτει χρονοδιακόπτη λειτουργίας. 

3. Να ακρίβεια +/-2oC στη ρύθμιση της θερμοκρασίας.. 

4. Να είναι χωρητικότητας 16Lit 

5. Οι διαστάσεις του να είναι περίπου 43x335x60cm (εξωτερικές) και 23x40 (εσωτερικές) 

6. Να  παρέχεται  εγγύηση  ενός  έτους  για  την  καλή  λειτουργία  του  και  
υποστήριξη  σε ανταλλακτικά και service. 

7. Η πόρτα να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι.  
8. Να διαθέτει θερμόμετρο ακριβείας το οποίο να ελέγχει την εσωτερική θερμοκρασία του 

θαλάμου.  
9. Να διαθέτει τρία συρτάρια για την τοποθέτηση εργαλείων. 
10. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα 

ποιότητας  και  ασφάλειας.  Επίσης  να  διατίθενται  από  αντιπρόσωπο  που  έχει  ΕΝ  
ISO9001/00   και ISO 13485/03      (διακίνηση και  τεχνική  υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι 
ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του 
Π.∆. 117/2004. 

(Τιμή ανά τεμάχιο) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :  (Αριθμητικά) 650 

(Ολογράφως) εξακόσια πενήντα  
 

 

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 7ο 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΣ 

 (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33121500-9) 

Το αιτούμενο είδος πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις παρακάτω ελάχιστες τεχνικές 
προδιαγραφές, που θα τεκμηριώνονται με συνημμένα πρωτότυπα έντυπα (prospectus) του 
κατασκευαστή, ή άλλα επίσημα έγγραφα . 

1. Ο ηλεκτροκαρδιογράφος να είναι τρικάναλος, πλήρης, καινούργιος, αμεταχείριστος, 
φορητός, σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας µε μικροϋπολογιστή, κατασκευασμένος 
σύμφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας, µε δυνατότητα ανάλυσης των 
ηλεκτροκαρδιογραφημάτων, εργονομικό πληκτρολόγιο.  

2. Όλες οι αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές του να τεκμηριώνονται µε συνημμένα 
πρωτότυπα έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή, ή άλλα επίσηµα έγγραφα.  

3. Να λειτουργεί µε τάση δικτύου 220[V] & µε επαναφορτιζόμενη μπαταρία Lithion τάσης 
14.4[V] για συνεχή λειτουργία τουλάχιστον 3 ωρών και να έχει ένδειξη της μπαταρίας 
για δυνατότητα ενημέρωσης του χρήστη σε περίπτωση αποφόρτισης της κατά την 
λειτουργία. Να λειτουργεί µε ρεύμα (100V-115V/220V-240V)  

4. Να έχει συνολικό βάρος μικρότερο των 3[kg]. Να καταγράφει και να αναλύει 
ταυτόχρονα και τις 12 απαγωγές του, σε αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία 
προσφέροντας πολλαπλές παραμέτρους στο χρήστη.  

5. Να διαθέτει θύρα USB & Ethernet για εκτύπωση και των 12 απαγωγών σε εξωτερικό 
εκτυπωτή και μνήμη τουλάχιστον 100 εγγραφών, οι οποίες να μπορούν να μεταφερθούν 
σε Η/Υ ή σε εξωτερική μονάδα αποθήκευσης δεδομένων (USB Stick).  

6. Να συνοδεύεται από λογισμικό Η/Υ κατάλληλο για μεταφορά εγγραφών ΗΚΓ σε Η/Υ και 
αποστολή τους σε μορφή PDF & JPG.  
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7. Να κατατεθούν η συμβατότητα, οι λειτουργίες, τα formats για το λογισμικό προς 
αξιολόγηση.  

8. Να έχει ενσωματωμένη LCD οθόνη, πολλαπλών παραμέτρων, ικανή για προβολή 
γραφημάτων και καρδιογραφημάτων σε κυματομορφές, καθώς επίσης και η προβολή 
του καρδιογραφήματος, των παραμέτρων και των στοιχείων του ασθενή ταυτόχρονα 
(ηµεροµηνία, ώρα και όνοµα).  

9. Να εμφανίζει ταυτόχρονα και τις 12 απαγωγές στην οθόνη.  
10. Να διαθέτει προγράμματα μετρήσεων και διάγνωσης για νεογνά, παιδιά και ενήλικες.  
11. Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή υψηλής ανάλυσης για εκτύπωση των 

κυματομορφών ανά µία ή ανά τρεις, µε αυτόματη λειτουργία στοίχισης και 
ευθυγράμμισης των εκτυπώσιμων χαρακτήρων αλλά και χειροκίνητη ρυθμιζόμενη από 
το χρήστη.  

12. Με δυνατότητα επιλογής διαφόρων επιπέδων ταχύτητας καταγραφής.  
13. Να διαθέτει πλήρως ψηφιακά φίλτρα (AC, EMG - ηλεκτροµυογράφο).  
14. Να διαθέτει οπτική & ηχητική ένδειξη στον χρήστη για τυχόν σφάλματα κατά την 

καταγραφή (πχ. αποκόλληση ή µη καλής επαφής ηλεκτροδίων).  
15. Η μονάδα να συνοδεύεται από καλώδιο ασθενούς, τροχήλατο τραπεζάκι μεταφοράς & 

βραχίονα στήριξης των καλωδίων του ασθενούς. 
16. Να κατατεθεί πελατολόγιο των 3 τελευταίων ετών. 
17. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα 

ποιότητας  και  ασφάλειας.  Επίσης  να  διατίθενται  από  αντιπρόσωπο  που  έχει  ΕΝ  
ISO9001/00   και ISO 13485/03      (διακίνηση και  τεχνική  υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04, είναι 
ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του 
Π.∆. 117/2004 & είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστικό οίκο για 
διανομή και τεχνική υποστήριξη του προϊόντος. Να καταθέτουν τα παραπάνω. 

(Τιμή ανά τεμάχιο) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :  (Αριθμητικά) 1.200 

(Ολογράφως) χίλια διακόσια  
 

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 8ο 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33141620-2) 

Συσκευή αναρρόφησης επιτραπέζια  
1. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας αλλά και τις 

οδηγίες για τις ιατρικές συσκευές, να διαθέτει CE Mark ώστε να είναι κατάλληλη να 
χρησιμοποιηθεί σε νοσοκομείο, κλινική και σε κέντρα υγείας. 

2. Να είναι φορητή (να διαθέτει χειρολαβή για την μεταφορά της), αθόρυβη, 

αντιπαρασιτική µε απορροφητική ικανότητα τουλάχιστον 25 λίτρα/ λεπτό. 

3. Να λειτουργεί µε χαμηλές στροφές, στα 220 V/50 HZ, και να µην απαιτεί άλλη 
συντήρηση. 

4. Να είναι κατασκευασμένη µε τρόπο που να αποτρέπει βλάβη ή καταστροφή, σε 
περίπτωση υπερχείλισης 

5. Να διαθέτει διάφανη φιάλη 1 λίτρου βαθμονομηµένη, η οποία να είναι 

κατασκευασμένη από πλαστικό υψηλής αντοχής. 

6. Να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας έτσι ώστε να σταματάει η αναρρόφηση σε περίπτωση 

που η φιάλη γεμίσει. 

7. Να ρυθμίζεται µε ειδικό διακόπτη η ένταση της αναρρόφησης. Να διαθέτει 

τουλάχιστον 5 διαβαθμίσεις. 

8. Να διαθέτει ενσωματωμένο μανόμετρο για την διαβάθμιση της υποπίεσης. 

9. Να διαθέτει διακόπτη λειτουργίας µε λυχνία για την ένδειξη λειτουργίας ή µη της 

συσκευής. 

10. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά 
πρότυπα ποιότητας  και  ασφάλειας.  Επίσης  να  διατίθενται  από  αντιπρόσωπο  που  
έχει  ΕΝ  ISO9001/00   και ISO 13485/03      (διακίνηση και  τεχνική  υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων),  που  πληροί  την  Υ.Α.  ∆Υ8δ/Γ.Π.  οικ./1348/04  και  
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είναι  ενταγμένος  σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών 
βάση του Π.∆. 117/2004. 

(Τιμή ανά τεμάχιο) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :  (Αριθμητικά) 350 

(Ολογράφως) τριακόσια πενήντα  
 

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 9ο  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33123100-9) 

Το ηλεκτρονικό πιεσόμετρο να είναι αυτόματο, πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, ανθεκτικής 

κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας για εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια στη μέτρηση της 

αρτηριακής πίεσης και κατασκευασμένο σύμφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας.  

1. πλήρως αυτόματο ηλεκτρονικό πιεσόμετρο 

2. Να διαθέτει περιχειρίδα αυτοκόλλητη κατάλληλη για πλύσιμο ή στεγνό 5 καθάρισμα, µε 

δείκτη καταλληλότητας μεγέθους.  

3. Να έχει αυτόματη έναρξη φουσκώματος και ξεφουσκώματος της περιχειρίδας µε το πάτημα 

ενός κουμπιού και δυνατότητα εξατομικευμένης ρύθμισης της πίεσης της περιχειρίδας.  

4. Να διαθέτει λειτουργία αποθήκευσης τουλάχιστον 2 x 60 μετρήσεων και μέσου όρου πίεσης 

καθώς και ημερομηνίας, ώρας για τουλάχιστον δύο χρήστες µε επιλογή μέτρησης πρωινών 

και βραδινών μετρήσεων. Να διαθέτει φωτιζόμενο κουμπί και δείκτη αρρυθμίας (ΙΗΒ). 

5. Να κάνει αθόρυβη και μικρής διάρκειας μέτρηση (20-25 sec).  

6. Να έχει και να λειτουργεί µε απλές μπαταρίες και µε μετασχηματιστή τάσης δικτύου.  

7. Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς και προστασίας. 

8. Να διαθέτει ένδειξη τελευταίας μέτρησης και του μέσου όρου των μετρήσεων της 

τελευταίας εβδομάδας. 

9. Να μετρά τη συστολική, τη διαστολική και πίεση καθώς και τους καρδιακούς παλμούς. 

10. Να διαθέτει ένδειξη για τυχόν αρρυθμίες. 

11. Να διαθέτει μεγάλη οθόνη LCD 

12. Να διαθέτει μνήμη για τουλάχιστον 80 μετρήσεις 

13. Να έχει ένδειξη ημερομηνίας και ώρας 

14. Να λειτουργεί µε μπαταρίες που να παρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία. 

15. Να απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται 

16. Να πραγματοποιεί μέτρηση µε το πάτημα ενός κουμπιού. 

17. Να είναι εγκεκριμένο από τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας. 

18. Να προσφερθεί εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 

τουλάχιστον έτη. Να επιβεβαιώνεται µε έγγραφο του κατασκευαστικού οίκου προς τον 

προμηθευτή. 

19. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα 

ποιότητας  και  ασφάλειας.  Επίσης  να  διατίθενται  από  αντιπρόσωπο  που  έχει  ΕΝ  

ISO9001/00   και ISO13485/03      (διακίνηση και  τεχνική  υποστήριξη ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04, είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα 

εναλλακτικής διαχείρισης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΏΝ βάση του Π.∆. 117/2004 & είναι 

επίσημα εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστικό οίκο για διανομή και τεχνική 

υποστήριξη του προϊόντος. Να καταθέτουν τα παραπάνω. 

(Τιμή ανά τεμάχιο) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :  (Αριθμητικά) 90 

(Ολογράφως) ενενήντα  
 
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 10ο 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΠΛΑ (ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ) (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33141620-2) 

Το προσφερόμενο στηθοσκόπιο να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, ανθεκτικής 

κατασκευής και κατασκευασμένο σύμφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές.  
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1. Να έχει διπλό κώδωνα από ανοξείδωτο χάλυβα, τόσο για ήχους χαμηλών αλλά και 

υψηλών συχνοτήτων και να παρέχει βέλτιστη ακουστική ευκρίνεια σε εξετάσεις γενικής 

εφαρμογής.  

2. Να διαθέτει σωλήνα από ενισχυμένο ελαστικό µε εργονομική και ενισχυμένη κατανομή 

στο σημείο σύνθεσης µε το έλασμα των ακουστικών και µε άριστη ακουστική.  

3. Η ροδέλα (στεφάνι) να είναι κατασκευασμένη από υλικό που να μην 6 παγώνει το δέρμα 

του ασθενή.  

4. Οι ελιές να είναι μαλακές για καλή εφαρμογή στα αυτιά του χρήστη και να εξασφαλίζουν 

τέλεια ηχομόνωση. 

5. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά 

πρότυπα ποιότητας  και  ασφάλειας.  Επίσης  να  διατίθενται  από  αντιπρόσωπο  που  

έχει  ΕΝ  ISO9001/00   και ISO 13485/03      (διακίνηση και  τεχνική  υποστήριξη 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04, είναι 

ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΏΝ βάση 

του Π.∆. 117/2004 & είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστικό οίκο για 

διανομή και τεχνική υποστήριξη του προϊόντος. Να καταθέτουν τα παραπάνω. 

(Τιμή ανά τεμάχιο) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :  (Αριθμητικά) 90 

(Ολογράφως) ενενήντα 
 
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 11ο 

AMBU ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33141620-2) 

Συσκευή Ambu  

1. Ο προσφερόμενος ασκός να είναι πλήρης, καινούργιος, αμεταχείριστος, τελευταίου 

τύπου. 

2. Να είναι κατασκευασμένη από σιλικόνη και να διαθέτει χωρητικότητα ασκού 1500ml 

3. Να διαθέτει βαλβίδα µη επιστροφής, να μπορεί να συνδέεται µε βαλβίδα peed 

4. Να είναι latex free 

5. Να συνοδεύεται από μάσκα ενηλίκων 

6. Να διαθέτει βαλβίδα µη επιστροφής και να μπορεί να συνδέεται µε βαλβίδα peed. Να 

είναι latex free και να κλιβανίζεται στους 135[oC]. 

7. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά 
πρότυπα ποιότητας  και  ασφάλειας.  Επίσης  να  διατίθενται  από  αντιπρόσωπο  που  
έχει  ΕΝ  ISO9001/00   και ISO 13485/03      (διακίνηση και  τεχνική  υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων),  που  πληροί  την  Υ.Α.  ∆Υ8δ/Γ.Π.  οικ./1348/04  και  
είναι  ενταγμένος  σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών 
βάση του Π.∆. 117/2004. 

(Τιμή ανά τεμάχιο) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :  (Αριθμητικά) 150 

(Ολογράφως) εκατόν πενήντα  

 

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 12ο 

ΑΠΙΝΙ∆ΩΤΗΣ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33182100-0) 
Να είναι εξωτερικός αυτόματος διφασικός απινιδωτής τελευταίας τεχνολογίας µε φωνητικές 
οδηγίες στα Ελληνικά. 

1. Να διαθέτει φωνητική και οπτική καθοδήγηση από την ταχύτητα και το βάθος των 
μαλάξεων. 

2. Να είναι κατάλληλος για ενήλικες και παιδιά µε κατάλληλα ηλεκτρόδια 

3. Το βάρος του να µην ξεπερνά τα 2,0 kg 

4. Να πληροί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας & ποιότητας 

5. Να φέρει πιστοποιητικό CE, AHA & ERC Protocol. Επίσης διαθέτει πιστοποίηση τύπου IP 
56 για προστασία από σκόνη και νερό. 
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6. Να συνοδεύεται από τα εγχειρίδια χειρισμού στα Ελληνικά και service καθώς και 
λογισμικό Η/Υ. 

7. Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη µε ISO 9001 και η συσκευή να 
διαθέτει πιστοποίηση CE & εγγύηση 7 ετών. 

8. Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 και η συσκευή να διαθέτει 
πιστοποίηση CE & εγγύηση 2 ετών.   Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά καθώς και 
πελατολόγιο των 2 τελευταίων ετών (επί ποινή απόρριψης) 

9. Να υπάρχει τεχνική υποστήριξη από τον προμηθευτή & παροχή   ανταλλακτικών για   
δέκα (10) έτη τουλάχιστον. 

10. Ο προμηθευτής να διαθέτει ISO να είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος από τον 
κατασκευαστή για την προμήθεια και την τεχνική υποστήριξη των ειδών, όπως επίσης και 
για την παροχή ανταλλακτικών για 10 τουλάχιστον έτη & να είναι ενταγμένος σε 
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001 και το ΠΔ 117/2004. 

11. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα 
ποιότητας  και  ασφάλειας.  Επίσης  να  διατίθενται  από  αντιπρόσωπο  που  έχει  ΕΝ  
ISO9001/00   και ISO 13485/03      (διακίνηση και  τεχνική  υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων),  που  πληροί  την  Υ.Α.  ∆Υ8δ/Γ.Π.  οικ./1348/04  και  
είναι  ενταγμένος  σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση 
του Π.∆. 117/2004. 

(Τιμή ανά τεμάχιο) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :  (Αριθμητικά) 2.500 

(Ολογράφως) δύο χιλιάδες πεντακόσια 

 

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 13ο 

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33141620-2) 

1. Ο προσφερόμενος νεφελοποιητής να είναι πλήρης, καινούργιος, αμεταχείριστος, ανθεκτικής 

κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας, κατασκευασμένος σύμφωνα µε τις διεθνείς 

προδιαγραφές ασφάλειας. 

2. Να είναι υψηλών προδιαγραφών ιδανικός για χρήση σε κρυολογήματα, άσθμα, 

αναπνευστικά νοσήματα κ.λ.π.  

3. Η νεφελοποίηση να γίνεται µέσω ταλαντώσεων υψηλής συχνότητας 100 [kHz] µε ρυθμό 

νεφελοποίησης περίπου 0,16 [ml/min] & όγκο πλήρωσης 16 [ml] χρησιμοποιώντας 

πεπιεσμένο αέρα (πίεση περίπου 3 [bar]).  

4. Να συνοδεύεται από εισπνευστήρα, νεφελοποιητή Mesh µε δοχείο φαρμάκων, επιστόµιο, 

συνδετικό, μάσκα προσώπου ενηλίκων, µάσκα προσώπου παιδιών, τροφοδοτικό & τσάντα 

αποθήκευσης και μεταφοράς.  

5. Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και 

ISO13485/03    (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που 

πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής 

διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.∆. 117/2004. 

(Τιμή ανά τεμάχιο) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :  (Αριθμητικά) 80 

(Ολογράφως) ογδόντα  

 

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 14ο 

ΚΡΕΒΑΤΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)  

(Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33192150-8) 

Το κρεβάτι να αποτελείται από δύο τμήματα, ένα αναδιπλούμενο (τμήμα πλάτης - κεφαλής) 
και ένα σταθερό για τον κορμό. 

1. Το άνω τμήμα κορμού να είναι   ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο, µε ποδοδιακόπτη, σε όλο 

το εύρος κίνησης έως σχεδόν την κάθετη θέση (αναδίπλωση έως 85°). 

2. Η επιφάνεια θεραπείας να είναι από δερματίνη πολυουρεθάνης άριστης ποιότητας και 

διατίθεται σε 10 χρώματα 
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3. Να δύναται να εξυπηρετήσει ασθενείς έως και 200 κιλά 

4. Να είναι διαστάσεων 205x67x88/117cm 

5. Να διαθέτει υποδοχή για τοποθέτηση χαρτιού 

6. Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00  και 

ISO 

7. 13485/03    (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που 

πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα 

εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.∆. 117/2004. 

(Τιμή ανά τεμάχιο) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :  (Αριθμητικά) 220 

(Ολογράφως) διακόσια είκοσι 

 

 
Μέγαρα  30 / 10 /2015 Μέγαρα 30/ 10 /2015  Μέγαρα 30/ 10 /2015 
Οι Συντάξαντες  Η Πρ/νη Τμ.Μελετών-Έργων  Ο Διευθυντής 
 
 
 
Π.Κατρακούλη   Ε.Τσάκωνα    Ε.Ρούσσης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.677,00 € 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ 
  

      

   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός………,  

Α.Φ.Μ….……………, Δ.Ο.Υ ………………..,τηλέφωνο ..…………………., fax ..…………..………,  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΡΙΘ.  
ΤΙΜ. 

ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ σε 
€ 

∆ΑΠΑΝΗ σε € 

1 
Στατώ αιµοληψίας µε σκελετό χρωµίου, 
τροχήλατο ή σταθερό, ρυθµιζόµενο ύψος, το 
πιατινί που στηρίζει το χέρι να είναι ανατοµικό. 

ΙΕ 1 τεµ 1     

2 

Κλίνη νοσοκομειακή μονόσπαστη 
ηλεκτροκίνητη με στρώμα και 2 πλαινά 
ενισχυμένη με ξύλινες μετώπες με στρώμα 
κρεβατιού 

ΙΕ 2 τεµ 41     

3 
Κοµοδίνο µε τραπεζοτουαλέτα, ένα συρτάρι, 
ντουλάπι, και ράφι ενδιάµεσα, τροχήλατο. 

ΙΕ 3 τεµ 41     

4 Κρεβάτι εξεταστικό με μηχανισμό χαρτιού ΙΕ 4 τεµ 1     

5 
Παραβάν 3φυλλο (ιατρείο & χώρων 
φυσικοθεραπείας) 

ΙΕ 5 τεµ 1     

6 Κλίβανος αποστείρωσης ΙΕ 6 τεµ 1     

7 Ηλεκτροκαρδιογράφος τρικάναλος ΙΕ 7 τεµ 1     

8 Συσκευή αναρρόφησης επιτραπέζια  ΙΕ 8 τεµ 1     

9 Πιεσόµετρο αυτόµατο ΙΕ 9 τεµ 1     

10 Ακουστικά απλά ΙΕ 10 τεµ 1     

11 Ambu α' βοηθειών ΙΕ 11 τεµ 1     

12 Απινιδωτής αυτόµατος ΙΕ 12 τεµ 1     

13 Νεφελοποιητής ΙΕ 13 τεµ 1     

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΡΙΘ.  
ΤΙΜ. 

ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ σε 
€ 

∆ΑΠΑΝΗ σε € 

14 Κρεβάτι φυσικοθεραπείας ΙΕ 14 τεµ 1     

        ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ      
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ΦΠΑ 23%     

    
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ 
ΕΥΡΩ):      

  

 Μέγαρα  /   /2015      

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ      
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

Σε όλα τα παραπάνω αναφερόμενα είδη οι τεχνικές προδιαγραφές τους πρέπει να 

τεκμηριώνονται με συνημμένα πρωτότυπα έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή ή άλλα 

επίσημα έγγραφα.  

Η προσφορά που θα δοθεί από κάθε εταιρεία πρέπει να αφορά το σύνολο των ζητούμενων 

ειδών και όχι μεμονωμένα κάποια από τα είδη.  

Ο μειοδότης θα προκύψει στο σύνολο των ζητούμενων ειδών και εφόσον η προσφορά του 

καλύπτει όλα τα παραπάνω ζητούμενα είδη.  

Οι προσφερόμενες τιμές των ειδών δεν πρέπει να υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη 

που έχει καθορισθεί ανά ζητούμενο είδος.  

Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές σε ένα 

ή περισσότερα είδη θα αποκλείονται.  

Η κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:  

6. Όλα τα αναφερόμενα είδη να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά 

πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.  

7. Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση 

και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. 

οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης 

συσκευών βάση του Π.∆. 117/2004.  

8. Βεβαίωση από τον προμηθευτή 15ετούς κάλυψης σε συντήρηση και ανταλλακτικά.  

9. Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του 

προσφερόμενου εξοπλισμού για τουλάχιστον δύο (2) έτη.  

10. Βεβαίωση από τον προμηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης µε 

την ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες συντήρησης - αποκατάστασης βλαβών άμεσα 

(το πολύ εντός 24ώρου).  

 

Η παράδοση όλων των ειδών θα γίνει σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία με 

άμεσο χρόνο παράδοσης.  

Ο προμηθευτής πρέπει να εκπαιδεύσει τους χρήστες για την λειτουργία τους και τους τεχνικούς 

για τις επισκευές των συσκευών και να παραδώσει φυλλάδια οδηγιών χρήσης - συντήρησης 

στην Ελληνική και Service manual. Μετά την εκπλήρωση των παραπάνω θα υπογραφεί το 

πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών. 

 

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 1ο  

ΣΤΑΤΩ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33100000-1) 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ 

 

ΑΡ.ΜΕΛ.:       17 /2015 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.677,00 € 
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Στατώ αιμοληψίας µε σκελετό χρωμίου, τροχήλατο ή σταθερό, ρυθμιζόμενο ύψος ή κλίση 
χειρός, το πιατινί που στηρίζει το χέρι να είναι ανατομικό.  

5. Να είναι τροχήλατο µε πεντάκτινη βάση 
6. Να είναι κατασκευασμένο από σκελετό χρωμίου, ανθεκτικής κατασκευής 
7. Να είναι ρυθμιζόμενου ύψους και η θέση στήριξης του βραχίονα να είναι ανατομική. 
8. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά 

πρότυπα ποιότητας  και  ασφάλειας.  Επίσης  να  διατίθενται  από  αντιπρόσωπο  που  
έχει  ΕΝ  ISO9001/00   και ISO 13485/03      (διακίνηση και  τεχνική  υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων),  που  πληροί  την  Υ.Α.  ∆Υ8δ/Γ.Π.  οικ./1348/04  και  
είναι  ενταγμένος  σε πρόγραμμα  εναλλακτικής  διαχείρισης  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΏΝ  βάση  του  Π.∆.  117/2004. 

(Τιμή ανά τεμάχιο) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :  (Αριθμητικά) …………………………………………………. 

(Ολογράφως) ……………………………………………….. 
 
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 2ο  

ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33192130-2) 

Κλίνη νοσοκομειακή ηλεκτροκίνητη με 2 πλαϊνά ενισχυμένη με ξύλινες μετώπες με στρώμα 

κρεβατιού. (Κρεβάτι νοσηλείας ηλεκτρικό με ξύλινη επένδυση και πλαϊνά.  

13. Το κρεβάτι να είναι πολύσπαστο νοσοκομειακού τύπου κατασκευασμένο από ανθεκτικά 
υλικά (Ατσάλινο σκελετό) και να έχει ειδική σχεδίαση έτσι ώστε να είναι εύχρηστο και 
απόλυτα σταθερό. 

14. Να διαθέτει ειδική επένδυση στις μετώπες (Μετώπες χρωμίου με αποσπώμενες 
φορμάικες) 

15. Οι κινήσεις του κρεβατιού (ανύψωση πλάτης και ποδιών) να είναι ελεγχόμενες 

ηλεκτροκίνητα 

16. Να διαθέτει τροχούς µε φρένα για την ακινητοποίηση του κρεβατιού. Η όλη 

κατασκευή να είναι στιβαρή ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά του 

17. Να αντέχει έως και 140 kg και να μπορεί να δεχθεί αναρτήρα έλξης 

18. Να είναι διαστάσεων 200x95x50cm περίπου 

19. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα µε τα στάνταρ της ΕΕ 

20. Δυνατότητα επιλογής λειτουργιών ή κλειδώματος του χειριστηρίου για την αποφυγή  

ατυχημάτων 

21. Περιλαμβάνεται σομιέ με πλέγμα, 

22. Περιλαμβάνεται Πλαϊνά στηρίγματα στρώματος 

23. Περιλαμβάνεται Στρώμα 

24. Tο ανωτέρω είδος να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00  και 

ISO13485/03    (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που 

πληροί την  Υ.Α.  ∆Υ8δ/Γ.Π.  οικ./1348/04  και  είναι  ενταγμένος  σε  πρόγραμμα  

εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.∆. 117/2004. 

(Τιμή ανά τεμάχιο) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :  (Αριθμητικά) …………………………………………………. 

(Ολογράφως) ……………………………………………….. 
 
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 3ο 

ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΞΥΛΙΝΟ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33192300-5) 
Κομοδίνο µε τραπεζοτουαλέτα, ένα συρτάρι, ντουλάπι, και ράφι ενδιάμεσα, τροχήλατο. 

7. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής, συμπαγές κατασκευασμένο από ξύλο. 

8. Να διαθέτει ένα προσθαφαιρούµενο συρτάρι και ντουλάπι µε ράφι ενδιάμεσα. Το 
ντουλάπι να διαθέτει πορτάκι καλαίσθητο και το συρτάρι να διαθέτει μηχανισμό 
αθόρυβης κίνησης. 

9. Να διαθέτει πλαίσια στο πλάι κατασκευασμένα από καπλαμά και οξιά 

10. Να είναι τροχήλατο, µε τροχούς διαμέτρου 50mm περίπου 

11. Οι διαστάσεις του να είναι 45x45x80cm περίπου 
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12. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά 
πρότυπα ποιότητας  και  ασφάλειας.  Επίσης  να  διατίθενται  από  αντιπρόσωπο  που  
έχει  ΕΝ  ISO9001/00   και ISO 13485/03      (διακίνηση και  τεχνική  υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων),  που  πληροί  την  Υ.Α.  ∆Υ8δ/Γ.Π.  οικ./1348/04  και  
είναι  ενταγμένος  σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών 
βάση του Π.∆. 117/2004. 

(Τιμή ανά τεμάχιο) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :  (Αριθμητικά) …………………………………………………. 

(Ολογράφως) ……………………………………………….. 
 
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 4ο 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33192100-3) 

Κρεβάτι εξεταστικό με μηχανισμό χαρτιού 

10. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής κατάλληλη για εξέταση ασθενών.  

11. Να διαθέτει ανάκλιση κεφαλής έως 40 εκ. µε ειδικό μηχανισμό ασφαλείας. 

12. Να είναι διαστάσεων 1,95x0,65x0,75cm περίπου 

13. Ο  σκελετός  της  να  είναι  κατασκευασμένος από  στρογγυλό  χαλύβδινο  σωλήνα  

διατομής Φ32/1,5χιλ περίπου. βαρέως τύπου καθώς επίσης και τα πόδια. 

14. Η επιφάνεια να είναι κατασκευασμένη από ενιαίο φύλλο μοριοσανίδας υψηλής 

πυκνότητας. Να προσφέρεται σε διάφορα χρώματα προς επιλογή 

15. Να διαθέτει μηχανισμό τοποθέτησης χαρτιού. 
16. Ο μηχανισμός ανύψωσης του προσκέφαλου να επιτυγχάνεται µε δύο οδοντωτούς 

άξονες οι οποίοι να σηκώνουν το προσκέφαλο από την οριζόντια θέση στην καθιστή 
θέση. Να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης του σε πέντε ακόμα ενδιάμεσες θέσεις. 

17. Να διαθέτει στρογγυλευμένες γωνίες 
18. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά 

πρότυπα ποιότητας  και  ασφάλειας.  Επίσης  να  διατίθενται  από  αντιπρόσωπο  που  
έχει  ΕΝ  ISO9001/00   και ISO 13485/03      (διακίνηση και  τεχνική  υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων),  που  πληροί  την  Υ.Α.  ∆Υ8δ/Γ.Π.  οικ./1348/04  και  
είναι  ενταγμένος  σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών 
βάση του Π.∆. 117/2004. 

(Τιμή ανά τεμάχιο) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :  (Αριθμητικά) …………………………………………………. 

(Ολογράφως) ……………………………………………….. 
 
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 5ο 

ΠΑΡΑΒΑΝ  (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33192300-5) 
Παραβάν 3φυλλο  

6. Να είναι κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από χρωμιωμένη σωλήνα στρογγυλής. 
διατομής. Το υλικό της κουρτίνας να μπορεί να πλυθεί. 

7. Να είναι τριών φύλλων µε κατάλληλες αρθρώσεις έτσι ώστε να μπορεί να διπλωθεί και 
να μετατραπεί σε δίφυλλο ή μονόφυλλο. 

8. Να είναι διαστάσεων περίπου 180x50x160cm 

9. Το κάθε πλαίσιο να φέρει ύφασμα πλενόμενο σε λευκό χρώμα, άριστης ποιότητας το 

οποίο να μπορεί να αντικαταστεί µε ευκολία εφόσον χρειαστεί. 

10. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία 

ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας  και  ασφάλειας.  Επίσης  να  διατίθενται  από  

αντιπρόσωπο  που  έχει  ΕΝ  ISO9001/00   και ISO 13485/03      (διακίνηση και  

τεχνική  υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων),  που  πληροί  την  Υ.Α.  ∆Υ8δ/Γ.Π.  

οικ./1348/04  και  είναι  ενταγμένος  σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης 

ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.∆. 117/2004. 
(Τιμή ανά τεμάχιο) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :  (Αριθμητικά) …………………………………………………. 

(Ολογράφως) ……………………………………………….. 
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ΑΡΘΡΟ ΙΕ 6ο 

ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΥΓΡΟΣ  (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33152000-0) 

Κλίβανος αποστείρωσης   
Αυτόματος κλίβανος ξηράς αποστείρωσης, ιδανικός για την απομάκρυνση όλων των παθογόνων 
οργανισμών. 

11. Να  είναι  κατασκευασμένος σύμφωνα  µε  τα  διεθνή  πρότυπα  ασφάλειας  από  
ανοξείδωτο άριστης ποιότητας & να είναι κατάλληλος για αποστείρωση χειρουργικών 
εργαλείων στους 121οC 

12. Να διαθέτει χρονοδιακόπτη λειτουργίας. 

13. Να ακρίβεια +/-2oC στη ρύθμιση της θερμοκρασίας.. 

14. Να είναι χωρητικότητας 16Lit 

15. Οι διαστάσεις του να είναι περίπου 43x335x60cm (εξωτερικές) και 23x40 (εσωτερικές) 

16. Να  παρέχεται  εγγύηση  ενός  έτους  για  την  καλή  λειτουργία  του  και  
υποστήριξη  σε ανταλλακτικά και service. 

17. Η πόρτα να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι.  
18. Να διαθέτει θερμόμετρο ακριβείας το οποίο να ελέγχει την εσωτερική θερμοκρασία του 

θαλάμου.  
19. Να διαθέτει τρία συρτάρια για την τοποθέτηση εργαλείων. 
20. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα 

ποιότητας  και  ασφάλειας.  Επίσης  να  διατίθενται  από  αντιπρόσωπο  που  έχει  ΕΝ  
ISO9001/00   και ISO 13485/03      (διακίνηση και  τεχνική  υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι 
ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του 
Π.∆. 117/2004. 

(Τιμή ανά τεμάχιο) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :  (Αριθμητικά) …………………………………………………. 

(Ολογράφως) ……………………………………………….. 
 
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 7ο 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΣ 

 (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33121500-9) 

Το αιτούμενο είδος πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις παρακάτω ελάχιστες τεχνικές 
προδιαγραφές, που θα τεκμηριώνονται με συνημμένα πρωτότυπα έντυπα (prospectus) του 
κατασκευαστή, ή άλλα επίσημα έγγραφα . 

18. Ο ηλεκτροκαρδιογράφος να είναι τρικάναλος, πλήρης, καινούργιος, αμεταχείριστος, 
φορητός, σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας µε μικροϋπολογιστή, κατασκευασμένος 
σύμφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας, µε δυνατότητα ανάλυσης των 
ηλεκτροκαρδιογραφημάτων, εργονομικό πληκτρολόγιο.  

19. Όλες οι αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές του να τεκμηριώνονται µε συνημμένα 
πρωτότυπα έντυπα (prospectus) του κατασκευαστή, ή άλλα επίσηµα έγγραφα.  

20. Να λειτουργεί µε τάση δικτύου 220[V] & µε επαναφορτιζόμενη μπαταρία Lithion τάσης 
14.4[V] για συνεχή λειτουργία τουλάχιστον 3 ωρών και να έχει ένδειξη της μπαταρίας 
για δυνατότητα ενημέρωσης του χρήστη σε περίπτωση αποφόρτισης της κατά την 
λειτουργία. Να λειτουργεί µε ρεύμα (100V-115V/220V-240V)  

21. Να έχει συνολικό βάρος μικρότερο των 3[kg]. Να καταγράφει και να αναλύει 
ταυτόχρονα και τις 12 απαγωγές του, σε αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία 
προσφέροντας πολλαπλές παραμέτρους στο χρήστη.  

22. Να διαθέτει θύρα USB & Ethernet για εκτύπωση και των 12 απαγωγών σε εξωτερικό 
εκτυπωτή και μνήμη τουλάχιστον 100 εγγραφών, οι οποίες να μπορούν να μεταφερθούν 
σε Η/Υ ή σε εξωτερική μονάδα αποθήκευσης δεδομένων (USB Stick).  

23. Να συνοδεύεται από λογισμικό Η/Υ κατάλληλο για μεταφορά εγγραφών ΗΚΓ σε Η/Υ και 
αποστολή τους σε μορφή PDF & JPG.  

24. Να κατατεθούν η συμβατότητα, οι λειτουργίες, τα formats για το λογισμικό προς 
αξιολόγηση.  
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25. Να έχει ενσωματωμένη LCD οθόνη, πολλαπλών παραμέτρων, ικανή για προβολή 
γραφημάτων και καρδιογραφημάτων σε κυματομορφές, καθώς επίσης και η προβολή 
του καρδιογραφήματος, των παραμέτρων και των στοιχείων του ασθενή ταυτόχρονα 
(ηµεροµηνία, ώρα και όνοµα).  

26. Να εμφανίζει ταυτόχρονα και τις 12 απαγωγές στην οθόνη.  
27. Να διαθέτει προγράμματα μετρήσεων και διάγνωσης για νεογνά, παιδιά και ενήλικες.  
28. Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή υψηλής ανάλυσης για εκτύπωση των 

κυματομορφών ανά µία ή ανά τρεις, µε αυτόματη λειτουργία στοίχισης και 
ευθυγράμμισης των εκτυπώσιμων χαρακτήρων αλλά και χειροκίνητη ρυθμιζόμενη από 
το χρήστη.  

29. Με δυνατότητα επιλογής διαφόρων επιπέδων ταχύτητας καταγραφής.  
30. Να διαθέτει πλήρως ψηφιακά φίλτρα (AC, EMG - ηλεκτροµυογράφο).  
31. Να διαθέτει οπτική & ηχητική ένδειξη στον χρήστη για τυχόν σφάλματα κατά την 

καταγραφή (πχ. αποκόλληση ή µη καλής επαφής ηλεκτροδίων).  
32. Η μονάδα να συνοδεύεται από καλώδιο ασθενούς, τροχήλατο τραπεζάκι μεταφοράς & 

βραχίονα στήριξης των καλωδίων του ασθενούς. 
33. Να κατατεθεί πελατολόγιο των 3 τελευταίων ετών. 
34. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα 

ποιότητας  και  ασφάλειας.  Επίσης  να  διατίθενται  από  αντιπρόσωπο  που  έχει  ΕΝ  
ISO9001/00   και ISO 13485/03      (διακίνηση και  τεχνική  υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04, είναι 
ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του 
Π.∆. 117/2004 & είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστικό οίκο για 
διανομή και τεχνική υποστήριξη του προϊόντος. Να καταθέτουν τα παραπάνω. 

(Τιμή ανά τεμάχιο) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :  (Αριθμητικά) …………………………………………………. 

(Ολογράφως) ……………………………………………….. 
 
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 8ο 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33141620-2) 

Συσκευή αναρρόφησης επιτραπέζια  
11. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας αλλά και τις 

οδηγίες για τις ιατρικές συσκευές, να διαθέτει CE Mark ώστε να είναι κατάλληλη να 
χρησιμοποιηθεί σε νοσοκομείο, κλινική και σε κέντρα υγείας. 

12. Να είναι φορητή (να διαθέτει χειρολαβή για την μεταφορά της), αθόρυβη, 

αντιπαρασιτική µε απορροφητική ικανότητα τουλάχιστον 25 λίτρα/ λεπτό. 

13. Να λειτουργεί µε χαμηλές στροφές, στα 220 V/50 HZ, και να µην απαιτεί άλλη 
συντήρηση. 

14. Να είναι κατασκευασμένη µε τρόπο που να αποτρέπει βλάβη ή καταστροφή, σε 
περίπτωση υπερχείλισης 

15. Να διαθέτει διάφανη φιάλη 1 λίτρου βαθμονομηµένη, η οποία να είναι 

κατασκευασμένη από πλαστικό υψηλής αντοχής. 

16. Να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας έτσι ώστε να σταματάει η αναρρόφηση σε περίπτωση 

που η φιάλη γεμίσει. 

17. Να ρυθμίζεται µε ειδικό διακόπτη η ένταση της αναρρόφησης. Να διαθέτει 

τουλάχιστον 5 διαβαθμίσεις. 

18. Να διαθέτει ενσωματωμένο μανόμετρο για την διαβάθμιση της υποπίεσης. 

19. Να διαθέτει διακόπτη λειτουργίας µε λυχνία για την ένδειξη λειτουργίας ή µη της 

συσκευής. 

20. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά 
πρότυπα ποιότητας  και  ασφάλειας.  Επίσης  να  διατίθενται  από  αντιπρόσωπο  που  
έχει  ΕΝ  ISO9001/00   και ISO 13485/03      (διακίνηση και  τεχνική  υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων),  που  πληροί  την  Υ.Α.  ∆Υ8δ/Γ.Π.  οικ./1348/04  και  
είναι  ενταγμένος  σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών 
βάση του Π.∆. 117/2004. 
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(Τιμή ανά τεμάχιο) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :  (Αριθμητικά) …………………………………………………. 

(Ολογράφως) ……………………………………………….. 
 
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 9ο  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33123100-9) 

Το ηλεκτρονικό πιεσόμετρο να είναι αυτόματο, πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, ανθεκτικής 

κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας για εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια στη μέτρηση της 

αρτηριακής πίεσης και κατασκευασμένο σύμφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας.  

20. πλήρως αυτόματο ηλεκτρονικό πιεσόμετρο 

21. Να διαθέτει περιχειρίδα αυτοκόλλητη κατάλληλη για πλύσιμο ή στεγνό 5 καθάρισμα, µε 

δείκτη καταλληλότητας μεγέθους.  

22. Να έχει αυτόματη έναρξη φουσκώματος και ξεφουσκώματος της περιχειρίδας µε το πάτημα 

ενός κουμπιού και δυνατότητα εξατομικευμένης ρύθμισης της πίεσης της περιχειρίδας.  

23. Να διαθέτει λειτουργία αποθήκευσης τουλάχιστον 2 x 60 μετρήσεων και μέσου όρου πίεσης 

καθώς και ημερομηνίας, ώρας για τουλάχιστον δύο χρήστες µε επιλογή μέτρησης πρωινών 

και βραδινών μετρήσεων. Να διαθέτει φωτιζόμενο κουμπί και δείκτη αρρυθμίας (ΙΗΒ). 

24. Να κάνει αθόρυβη και μικρής διάρκειας μέτρηση (20-25 sec).  

25. Να έχει και να λειτουργεί µε απλές μπαταρίες και µε μετασχηματιστή τάσης δικτύου.  

26. Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς και προστασίας. 

27. Να διαθέτει ένδειξη τελευταίας μέτρησης και του μέσου όρου των μετρήσεων της 

τελευταίας εβδομάδας. 

28. Να μετρά τη συστολική, τη διαστολική και πίεση καθώς και τους καρδιακούς παλμούς. 

29. Να διαθέτει ένδειξη για τυχόν αρρυθμίες. 

30. Να διαθέτει μεγάλη οθόνη LCD 

31. Να διαθέτει μνήμη για τουλάχιστον 80 μετρήσεις 

32. Να έχει ένδειξη ημερομηνίας και ώρας 

33. Να λειτουργεί µε μπαταρίες που να παρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία. 

34. Να απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται 

35. Να πραγματοποιεί μέτρηση µε το πάτημα ενός κουμπιού. 

36. Να είναι εγκεκριμένο από τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας. 

37. Να προσφερθεί εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 

τουλάχιστον έτη. Να επιβεβαιώνεται µε έγγραφο του κατασκευαστικού οίκου προς τον 

προμηθευτή. 

38. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα 

ποιότητας  και  ασφάλειας.  Επίσης  να  διατίθενται  από  αντιπρόσωπο  που  έχει  ΕΝ  

ISO9001/00   και ISO13485/03      (διακίνηση και  τεχνική  υποστήριξη ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04, είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα 

εναλλακτικής διαχείρισης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΏΝ βάση του Π.∆. 117/2004 & είναι 

επίσημα εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστικό οίκο για διανομή και τεχνική 

υποστήριξη του προϊόντος. Να καταθέτουν τα παραπάνω. 

(Τιμή ανά τεμάχιο) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :  (Αριθμητικά) …………………………………………………. 

(Ολογράφως) ……………………………………………….. 
 
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 10ο 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΠΛΑ (ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ) (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33141620-2) 

Το προσφερόμενο στηθοσκόπιο να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, ανθεκτικής 

κατασκευής και κατασκευασμένο σύμφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές.  

6. Να έχει διπλό κώδωνα από ανοξείδωτο χάλυβα, τόσο για ήχους χαμηλών αλλά και υψηλών 

συχνοτήτων και να παρέχει βέλτιστη ακουστική ευκρίνεια σε εξετάσεις γενικής εφαρμογής.  
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7. Να διαθέτει σωλήνα από ενισχυμένο ελαστικό µε εργονομική και ενισχυμένη κατανομή στο 

σημείο σύνθεσης µε το έλασμα των ακουστικών και µε άριστη ακουστική.  

8. Η ροδέλα (στεφάνι) να είναι κατασκευασμένη από υλικό που να μην 6 παγώνει το δέρμα 

του ασθενή.  

9. Οι ελιές να είναι μαλακές για καλή εφαρμογή στα αυτιά του χρήστη και να εξασφαλίζουν 

τέλεια ηχομόνωση. 

10. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά 

πρότυπα ποιότητας  και  ασφάλειας.  Επίσης  να  διατίθενται  από  αντιπρόσωπο  που  έχει  

ΕΝ  ISO9001/00   και ISO 13485/03      (διακίνηση και  τεχνική  υποστήριξη 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04, είναι 

ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΏΝ βάση του 

Π.∆. 117/2004 & είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστικό οίκο για 

διανομή και τεχνική υποστήριξη του προϊόντος. Να καταθέτουν τα παραπάνω. 

(Τιμή ανά τεμάχιο) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :  (Αριθμητικά) …………………………………………………. 

(Ολογράφως) ……………………………………………….. 
 
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 11ο 

AMBU ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33141620-2) 

Συσκευή Ambu  

8. Ο προσφερόμενος ασκός να είναι πλήρης, καινούργιος, αμεταχείριστος, τελευταίου 

τύπου. 

9. Να είναι κατασκευασμένη από σιλικόνη και να διαθέτει χωρητικότητα ασκού 1500ml 

10. Να διαθέτει βαλβίδα µη επιστροφής, να μπορεί να συνδέεται µε βαλβίδα peed 

11. Να είναι latex free 

12. Να συνοδεύεται από μάσκα ενηλίκων 

13. Να διαθέτει βαλβίδα µη επιστροφής και να μπορεί να συνδέεται µε βαλβίδα peed. Να 

είναι latex free και να κλιβανίζεται στους 135[oC]. 

14. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία 
ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας  και  ασφάλειας.  Επίσης  να  διατίθενται  από  
αντιπρόσωπο  που  έχει  ΕΝ  ISO9001/00   και ISO 13485/03      (διακίνηση και  
τεχνική  υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων),  που  πληροί  την  Υ.Α.  
∆Υ8δ/Γ.Π.  οικ./1348/04  και  είναι  ενταγμένος  σε πρόγραμμα εναλλακτικής 
διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.∆. 117/2004. 

(Τιμή ανά τεμάχιο) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :  (Αριθμητικά) …………………………………………………. 

(Ολογράφως) ……………………………………………….. 
 
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 12ο 

ΑΠΙΝΙ∆ΩΤΗΣ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33182100-0) 
Να είναι εξωτερικός αυτόματος διφασικός απινιδωτής τελευταίας τεχνολογίας µε φωνητικές 
οδηγίες στα Ελληνικά. 

12. Να διαθέτει φωνητική και οπτική καθοδήγηση από την ταχύτητα και το βάθος των 
μαλάξεων. 

13. Να είναι κατάλληλος για ενήλικες και παιδιά µε κατάλληλα ηλεκτρόδια 

14. Το βάρος του να µην ξεπερνά τα 2,0 kg 

15. Να πληροί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας & ποιότητας 

16. Να φέρει πιστοποιητικό CE, AHA & ERC Protocol. Επίσης διαθέτει πιστοποίηση τύπου IP 56 
για προστασία από σκόνη και νερό. 

17. Να συνοδεύεται από τα εγχειρίδια χειρισμού στα Ελληνικά και service καθώς και λογισμικό 
Η/Υ. 

18. Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη µε ISO 9001 και η συσκευή να διαθέτει 
πιστοποίηση CE & εγγύηση 7 ετών. 

15REQ003377386 2015-11-26



19. Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 και η συσκευή να διαθέτει 
πιστοποίηση CE & εγγύηση 2 ετών.   Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά καθώς και 
πελατολόγιο των 2 τελευταίων ετών (επί ποινή απόρριψης) 

20. Να υπάρχει τεχνική υποστήριξη από τον προμηθευτή & παροχή   ανταλλακτικών για   δέκα 
(10) έτη τουλάχιστον. 

21. Ο προμηθευτής να διαθέτει ISO να είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή 
για την προμήθεια και την τεχνική υποστήριξη των ειδών, όπως επίσης και για την παροχή 
ανταλλακτικών για 10 τουλάχιστον έτη & να είναι ενταγμένος σε σύστημα εναλλακτικής 
διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα 
με το Ν.2939/2001 και το ΠΔ 117/2004. 

22. Το ανωτέρω είδος να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα µε τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα 
ποιότητας  και  ασφάλειας.  Επίσης  να  διατίθενται  από  αντιπρόσωπο  που  έχει  ΕΝ  
ISO9001/00   και ISO 13485/03      (διακίνηση και  τεχνική  υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων),  που  πληροί  την  Υ.Α.  ∆Υ8δ/Γ.Π.  οικ./1348/04  και  
είναι  ενταγμένος  σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση 
του Π.∆. 117/2004. 

(Τιμή ανά τεμάχιο) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :  (Αριθμητικά) …………………………………………………. 

(Ολογράφως) ……………………………………………….. 
 

ΑΡΘΡΟ ΙΕ 13ο 

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ (Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33141620-2) 

6. Ο προσφερόμενος νεφελοποιητής να είναι πλήρης, καινούργιος, αμεταχείριστος, ανθεκτικής 

κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας, κατασκευασμένος σύμφωνα µε τις διεθνείς 

προδιαγραφές ασφάλειας. 

7. Να είναι υψηλών προδιαγραφών ιδανικός για χρήση σε κρυολογήματα, άσθμα, 

αναπνευστικά νοσήματα κ.λ.π.  

8. Η νεφελοποίηση να γίνεται µέσω ταλαντώσεων υψηλής συχνότητας 100 [kHz] µε ρυθμό 

νεφελοποίησης περίπου 0,16 [ml/min] & όγκο πλήρωσης 16 [ml] χρησιμοποιώντας 

πεπιεσμένο αέρα (πίεση περίπου 3 [bar]).  

9. Να συνοδεύεται από εισπνευστήρα, νεφελοποιητή Mesh µε δοχείο φαρμάκων, επιστόµιο, 

συνδετικό, μάσκα προσώπου ενηλίκων, µάσκα προσώπου παιδιών, τροφοδοτικό & τσάντα 

αποθήκευσης και μεταφοράς.  

10. Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και 

ISO13485/03    (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που 

πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής 

διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.∆. 117/2004. 

(Τιμή ανά τεμάχιο) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :  (Αριθμητικά) …………………………………………………. 

(Ολογράφως) ……………………………………………….. 
 
ΑΡΘΡΟ ΙΕ 14ο 

ΚΡΕΒΑΤΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)  

(Κωδ. Κατά CPV 2008 : 33192150-8) 

Το κρεβάτι να αποτελείται από δύο τμήματα, ένα αναδιπλούμενο (τμήμα πλάτης - κεφαλής) 
και ένα σταθερό για τον κορμό. 

8. Το άνω τμήμα κορμού να είναι   ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο, µε ποδοδιακόπτη, σε όλο 

το εύρος κίνησης έως σχεδόν την κάθετη θέση (αναδίπλωση έως 85°). 

9. Η επιφάνεια θεραπείας να είναι από δερματίνη πολυουρεθάνης άριστης ποιότητας και 

διατίθεται σε 10 χρώματα 

10. Να δύναται να εξυπηρετήσει ασθενείς έως και 200 κιλά 

11. Να είναι διαστάσεων 205x67x88/117cm 

12. Να διαθέτει υποδοχή για τοποθέτηση χαρτιού 
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13. Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00  και 

ISO 

14. 13485/03    (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που 

πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα 

εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.∆. 117/2004. 

(Τιμή ανά τεμάχιο) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ :  (Αριθμητικά) …………………………………………………. 

(Ολογράφως) ……………………………………………….. 
 
 
 
 Μέγαρα  /     /2015 
 Ο Προσφέρων 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας 

 

Αντικείμενο της παρούσης συμβάσεως είναι o ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΜΕΓΑΡΩΝ. Αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γηροκομείου 

Μεγάρων. 

 
Α ρ θ ρ ο 2ο 

Διατάξεις που ισχύουν 
 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Της υπ.αριθμ.11389/93 Υπ.Αποφ." Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης", της 26625/31-5-93 αποφ.ΥΠΕΣ, του Ν.1797/88, του Ν.2000/91, του 

Ν.2286/95, του Π.Δ. 370/95, τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους καθώς και των 

εκτελεστικών πράξεων τους. 

 Του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. εφόσον δεν αντίκειται στα παραπάνω. 

 Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες δημόσιου τομέα & ρύθμιση συναφών θεμάτων». 

 Του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του 

 άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της 

Δημόσιας Διοίκησης». 

 Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 «Συντάξεις Δημοσίου, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, 

εργασ. Εφεδρεία, κλαδικές συμβάσεις» 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ 

 

ΑΡ.ΜΕΛ.:    17/2015 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.677,00 € 
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 Της υπ’ αριθμ. Π1/2345/2013 (ΦΕΚ 688/Β/26.03.2013) απόφασης του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και την απόφαση Υπ. 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Π1/2622/23.12.2013 (ΦΕΚ 3435/31.12.2013 τεύχος Β’) 

«Εξαίρεση από την ένταξη στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31.12.2014 

των προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα 

(ΕΣΠΑ)». 

 Ν. 4013/2011, (ΦΕΚ Α΄204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 

Α΄ 14) και εξειδικεύτηκε εφαρμοστικά με την με αρ.Π1/2380/18-12-2012 

(ΦΕΚ3400/Β/2012). 

 
 

Α ρ θ ρ ο 3ο 
Συμβατικά τεύχη 

 
Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

2. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων 

3. Οι Τεχνικές προδιαγραφές 

4. Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου 

5. Ο Προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου 

6. Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς  του αναδόχου 

7. Ο προϋπολογισμός της μελέτης 

 
 

Α ρ θ ρ ο 4ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με τους όρους που 
θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων. 
Σε περίπτωση που η αξία (χωρίς ΦΠΑ) του δημοπρατουμένου αντικειμένου υπερβαίνει τα 200.000 
ECU, η διακήρυξη πρέπει να δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα των Ε.Κ. 
 

Α ρ θ ρ ο 5ο 
Δαπάνη δημοσίευσης 

 
Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης  βαραίνει τον ανάδοχο, από 4/9/2009, σύμφωνα με το 
άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163. 
 

Α ρ θ ρ ο 6ο 

Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης - Σύμβαση 

 

15REQ003377386 2015-11-26



Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει η οικονομική επιτροπή μετά από προηγούμενη 
γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου. 
Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση η ανάθεση προμήθειας αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση όπως ορίζεται στο Αρθ.24 της Υπ.Αποφ.11389/93.  
Με την αποστολή της ανακοίνωσης ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης κατά τα λοιπά όπως στο ανωτέρω Άρθρο ορίζονται. 
 
Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας. 
Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα 
στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτή με απόφαση Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 
 
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύμβαση  καταρτίζεται από τον ΟΤΑ που υπογράφεται και 
από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζεται με το Αρθρ.25 της Υπ.Αποφ.11389/93. 

 
 
 
 

Α ρ θ ρ ο 7ο 
Σύμβαση 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η 
σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της Συγγραφής Υποχρεώσεων και της προσφοράς του 
μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά Νόμο Επιτροπή. 
 
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής: 

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους. 

- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. 

- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα. 

- Την συμφωνηθείσα τιμή. 

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. 

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη. 

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

- Τον τρόπο παραλαβής. 

- Τον τρόπο και τον χρόνο πληρωμής. 

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της δημοπρασίας. 
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- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών. 

- Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 

Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο Μεγαρέων από τον Δήμαρχο. 
 
Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 
και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης, 
παρ. 1,2, & 3 του άρθρου 25 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., εκτός εάν για εύλογη αιτία έχει 
εγγράφως ζητηθεί από τον προμηθευτή παράταση του χρόνου παράδοσης.  
 
Οι τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό 
αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των 
συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτημα της αρχικής σύμβασης. 

 
 

Α ρ θ ρ ο 8ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

 
Οι Προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούνται να καταθέσουν εγγύηση 
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και εγγύηση καλής λειτουργίας. Αναλυτικά: 
Α. Εγγύηση καλής εκτέλεσης,  
Οι προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση υποχρεούνται να 
καταθέσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που να καλύπτει το 5% της 
συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α., άρθρο 157 του Ν. 4281/2014.  
Εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο157 του Ν.4281/2014 
 
Β. Εγγύηση καλής λειτουργίας 
Με την παράδοση των υλικών και για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή 
των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των ειδών κατά την περίοδο εγγύησης καλής 
λειτουργίας (άρθρο 157 παρ.2α του Ν.4281/2014) οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η 
κατακύρωση, υποχρεούνται να καταθέσουν εγγύηση καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται σε 2 χρόνια. 
 
Οι εγγυήσεις των παραγράφων Α και  Β εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα 
κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που 
κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. 
 
Γ. Ισχύς προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή, για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον 180 ημερών από την ημέρα του Διαγωνισμού. 
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Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 180 ημερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. O 
υπολογισμός του χρονικού διαστήματος αρχίζει από την επομένη της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήξει, ο Δήμος μπορεί, πριν τη λήξη της, να 
ζητήσει από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  
 

 
Άρθρο 9ο. 

Χρόνος παράδοσης 
 

Ο χρόνος πλήρους παράδοσης σε λειτουργία των ειδών της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ» ορίζεται σε ένας (1) μήνας από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. 
 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού ύστερα από σχετικό 
αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 27 παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα 1% επί του προϋπολογισμού της ανάθεσης. 
 
Μετά από 20 ημέρες ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. (Παραγ. 1, του άρθρου 27, της 
Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο 

Τόπος παράδοσης 
 

Η παράδοση θα γίνει στο χώρο που θα οριστεί από το αρμόδιο όργανο του Δήμου Μεγαρέων. 
 

Άρθρο 11ο. 
Χρόνος παραλαβής υλικών 

 
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα 
πραγματοποιηθεί εντός ενός μήνα. 
Αυτοδίκαιη παραλαβή και πληρωμή του προμηθευτή γίνεται αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
Άρθρου 29 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 

Άρθρο 12ο. 
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 

 
Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, 
σύμφωνα με το Άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ, επιβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων κυρώσεων και 
πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Α ρ θ ρ ο 13ο 
Χρόνος εγγύησης 
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Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή μετρούμενος 
από της ημερομηνίας της υπογραφής της σύμβασης θα καθορισθεί με την προσφορά των 
διαγωνιζομένων και ο χρόνος δεν δύναται να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους. 

 
Άρθρο 14ο. 

Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση 
 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας, 
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 34 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Α ρ θ ρ ο 15ο 
Έκπτωση του αναδόχου 

 
Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος αν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο Άρθρο 35 
παράγραφος 1 & 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
οι κυρώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 35 παράγραφος 5 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 

Α ρ θ ρ ο 16ο 
Πλημμελής κατασκευή 

 
Εάν η κατασκευή και η λειτουργία του υπό προμήθεια είδους δεν είναι σύμφωνα με τους όρους 
της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα η κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει 
η βελτιώσει αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

Άρθρο 17ο. 
Επίλυση διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

 
Για την επίλυση των διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
Άρθρου 40 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Άρθρο 18ο. 
Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή 

 
Ολόκληρη η συμβατική αξία θα πληρωθεί στους προμηθευτές μετά την οριστική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στην αντίστοιχη σύμβασή από την 
αρμόδια επιτροπή του Δήμου και την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής τα οποία 
είναι: 
-τιμολόγιο 
-πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, 
-φορολογική ενημερότητα 
-βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Μεγάρων, 
εφόσον δεν υπάρχουν νομικά κολλήματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο 
του ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003 και εγκριθεί η σχετική διαδικασία από 
τον φορέα χρηματοδότησης. 
 

Α ρ θ ρ ο 19ο 
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Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους τέλη και κρατήσεις 
που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενεργείας του διαγωνισμού. 
 

Α ρ θ ρ ο 20ο 
Παραλαβή Υλικών 

 
Η παραλαβή θα γίνει από επιτροπή παραλαβής της προμήθειας η οποία συγκροτείται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ και τo άρθρο 26 ν. 4024/2011. 
Η διαδικασία παραλαβής θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής θα διενεργηθεί ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός 
έλεγχος θα γίνει: 

  

 τικό έλεγχο των επι μέρους μερών 

 Με πλήρη λειτουργικό έλεγχο 

Για τις συσκευές του εξοπλισμού που εισάγονται από το εξωτερικό ο έλεγχος δύναται να γίνει από 
διεθνώς αναγνωρισμένο γραφείο που θα εκλέξει ο εργοδότης. 
Σκοπός του ελέγχου είναι η εξακρίβωση του γεγονότος ότι τα μηχανήματα πληρούν τους 
συμβατικούς τεχνικούς όρους και προδιαγραφές, δηλαδή τους όρους και προϋποθέσεις της 
παρούσας και της προσφοράς του αναδόχου που υποβλήθηκε κατά τον διαγωνισμό. 
 
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα από τον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, κατά τα λοιπά όπως το Αρθρ.29 της 
Υπ.Αποφ.11389/93 ορίζεται. 
 
 

Άρθρο 21ο. 
Συνεννόηση – Αλληλογραφία – Προέγκριση 

 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και στην 
τεχνική προσφορά του προμηθευτή. 
 
Για την πρόληψη τυχόν παρερμηνειών, σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων, 
συσκευών και λοιπών ειδικών υλικών, ο Ανάδοχος, πριν την τελική παραγγελία, είναι 
υποχρεωμένος να υποβάλλει για έγκριση στον Δήμο κατάσταση - κατάλογο που να περιλαμβάνει 
τον Εξοπλισμό (βασικό εξοπλισμό και όλα τα συνοδευτικά αυτού) που θα παραγγελθεί, η οποία θα 
συνοδεύεται από τις τεχνικές περιγραφές εκάστου, τα αντίστοιχα εικονογραφημένα έντυπα 
(prospectus κλπ), διαγράμματα λειτουργίας, αποδόσεων κλπ., τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή 
τους, πιστοποιητικά CE και λοιπά Πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας ώστε να αποδεικνύεται ότι 
τα προς παραγγελία είδη συμφωνούν με την υποβληθείσα από αυτόν προσφορά καθώς και με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
 
Όλες οι επαφές και συνεννοήσεις μεταξύ της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισμού, η οποία παρακολουθεί την εκτέλεση της προμήθειας και γνωμοδοτεί για κάθε θέμα 
που προκύπτει κατά την εκτέλεση της σύμβασης, αφενός και του προμηθευτή αφετέρου, είτε 
αφορούν στην παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή 
δήλωση γίνεται οπωσδήποτε με έγγραφο. Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν 
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λαμβάνονται υπόψη και δεν δικαιούται κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με 
οποιαδήποτε τρόπο. 
 

Άρθρο 22ο. 
Περιεχόμενο των Τιμών 

 
Στην συνολική τιμή της προσφοράς, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την 
προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού στους χώρους που θα υποδειχθούν από 
την Υπηρεσία. Περιλαμβάνονται επίσης τα γενικά και επισφαλή έξοδα του ανάδοχου καθώς και το 
όφελος του. 
Ειδικά στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται και η αξία των μηχανημάτων, συσκευών, οργάνων και 
υλικών όλων αυτών που βρίσκονται στο εργοστάσιο ή στην αποθήκη του αναδόχου ή προκειμένου 
για αυτά που εισάγονται από το εξωτερικό ΤΣΙΦ Πειραιά ή άλλο  Ελληνικό λιμάνι και οι δαπάνες 
εκτελωνισμού περιλαμβανομένων και των εισαγωγικών δασμών και συμπαρομαρτούντων φόρων, 
τελών και δικαιωμάτων, οι δαπάνες παραπέρα μεταφοράς μέχρι των χώρων εγκατάστασης και 
θέσης σε κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία μετά τις προβλεπόμενες δοκιμές. 
 

 
Άρθρο 23ο. 

Οδηγίες Σύνταξης Τεχνικού Φακέλου Προσφοράς Εξοπλισμού 
 

Πλέον του Φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό και του Φακέλου της 
Οικονομικής Προσφοράς, απαιτείται και η σύνταξη και κατάθεση Τεχνικού Φακέλου (φακέλου 
Τεχνικής προσφοράς), όπως περιγράφεται παρακάτω. 
Προσφορές Διαγωνιζόμενων οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνουν Τεχνικό Φάκελο (καθώς 
και επίσης και η μη συμμόρφωση Τεχνικών Φακέλων υποψηφίων με τα περιγραφόμενα 
παρακάτω), καθίστανται μη αποδεκτές και απορρίπτονται: 
Ι. Ο Τεχνικός Φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού : 

1. Συνοπτικό κατάλογο του προσφερόμενου εξοπλισμού, με αύξοντα κωδικό είδους ανάλογα 
με την ομάδα αυτού, όπως εμφανίζονται στο τεύχος της Μελέτης – Τεχνικές  Προδιαγραφές 
Εξοπλισμού. Ο κατάλογος θα είναι σε μορφή πίνακα και θα περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες: 

(α) Κωδικός είδους, σύμφωνα με τη Μελέτη 
(β) Περιγραφή είδους σε αντιστοιχία με τη Μελέτη 
(γ) Ποσότητα, σύμφωνα με τη Μελέτη 
(δ) Εργοστάσιο Κατασκευής / Κατασκευαστής 
(ε) Προσφερόμενο μοντέλο ή τύπος ή σειρά του εξοπλισμού 
(στ) «Επίσημος Αντιπρόσωπος» ή «Διανομέας» στην Ελλάδα 

2. Για κάθε προσφερόμενο είδος θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά : 
(1) Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές, με το οποίο θα απαντώνται 
λεπτομερώς και με σαφήνεια τα ζητούμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές, (με 
παραπομπές στα επίσημα φύλλα τεχνικών πληροφοριών του οίκου κατασκευής). 
(2) Η σύνθεση του προσφερόμενου εξοπλισμού (βασική μονάδα, λογισμικό, 
δυνατότητες, εξαρτήματα), δηλ. όπως τελικά θα παραδοθεί. 
(3) Πρωτότυπη τεκμηρίωση, με επίσημα φύλλα τεχνικών πληροφοριών και προσπέκτους 
του κατασκευαστικού οίκου. 
(4) Πιστοποιητικό CE Mark, όπου απαιτείται 

ΙΙ. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί και τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 

(α) να είναι απόλυτα καινούργιος. 
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(β) να καλύπτει το σύνολο των μορφολογικών, τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων των 
προδιαγραφών της μελέτης καθώς και των προδιαγραφών ασφαλείας. 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Μέγαρα 30/ 10 /2015   Μέγαρα 30/ 10 /2015   Μέγαρα 30/ 10 /2015 
Οι Συντάξαντες   Η Πρ/νη Τμ.Μελετών-Έργων  Ο Διευθυντής 
 
 
 

Π.Κατρακούλη          Ε.Τσάκωνα    Ε.Ρούσσ 
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