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Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης.
2. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-1995) «Περί προµηθειών του ∆ηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων».
3. Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
4. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις" .
5. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004
(ΕΕ L 134/30-4-2004) περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών.
6. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2055/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16
Νοεµβρίου 2005.
7. Την µε αρ. 11389/23-3-1993 Υπουργική Απόφαση
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α).

περί “Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών

8. Το Ν.4152/2013 άρθρο 1 παρ. Ζ υποπαρ. Ζ.5 (ΦΕΚ 107/Α/2013) «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων
πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές».
9. Τον Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010): ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων
συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου
της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)και το άρθρο 199 παράγρ.2
του Ν. 4281/08-08-2014 (ΦΕΚ160 /Α/ 8-8-2014)
10. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α/20.3.2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και της 204/2010 γνωµοδότησης του Ν.Σ.Κ
11. Το Ν. 4281/08-08-2014 (ΦΕΚ160 /Α/ 8-8-2014) Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονοµίας,
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις
12. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011) «Σύσταση ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
238 του Ν. 4072/11-04-2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/2012)και το άρθρο 199 παράγρ.2 τουΝ. 4281/08-082014 (ΦΕΚ160 /Α/ 8-8-2014)
13. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και άλλων διατάξεων»
14. Την αριθµ. Π1/2390 απόφαση (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)»
15. Το Ν. 4038/2012
πλειστηριασµών»
16.

(ΦΕΚ

14/Α/2-2-2012)

κεφ.

Β.

άρθρο

22Β

«περί

ηλεκτρονικών

Το Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α’/07-04-2014) άρθρο 6 Υποπαράγραφος Γ.1’ «Επέκταση
Προσυµβατικού Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο»
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17. Τον Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και άλλες
διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β).
18. Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση για
το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)»
19. Την υπ’ αριθµ Π1/2622/2014 ΦΕΚ 3435/ B /31-12-2013 Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο
Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31−12−2014 των προµηθειών που εντάσσονται σε
Συγχρηµατοδοτούµενα Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΣΠΑ).
20. Την µε αριθµ. Πρωτ. 5241/02-10-2012 (Α∆Α: Β4ΤΧ7ΛΚ-2ΞΧ) Απόφαση ένταξης της πράξης στα
πλαίσια του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 .
21. Την υπ’ αριθµό ΣΑΕΠ 002/8 µε Κ.Α. 2012ΕΠ00280090 Έγκρισης διάθεσης πίστωσης της
Περιφέρειας Κρήτης και την σχετική Απόφαση για συµπληρωµατική διάθεση πίστωσης (Α.Π.
55395/04-05-2015
22. Την αριθµ. 294/2015 (Α∆Α: ΩΞΛΟΩΗ5-ΗΚΠ) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χανίων περί
έγκρισης διενέργειας “Προµήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισµού για το
Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου του ∆ήµου Χανίων” .
23. Την υπ’ αριθµ. 276/2013 (Α∆Α: ΒΕ5ΟΩΗ5-81Υ) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου Χανίων µε την οποία ορίστηκε η επιτροπή παραλαβής των ειδών και τις τροποποιήσεις
αυτής.
24. Την αριθµ. 114/2015 (Α∆Α: Ω∆ΖΩΩΗ5-7ΤΙ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Χανίων περί ορισµού επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών προµηθειών και αξιολόγησης
αποτελεσµάτων διαγωνισµών των προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ του ∆ήµου Χανίων και τις αριθµ.
321/2015 και 359/2015 τροποποιητικές Αποφάσεις αυτής.
25. Την αριθµ. 466/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Χανίων περί έγκρισης µελέτης,
τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισµού καθώς και έγκρισης δαπάνης και ψήφισης της σχετικής
πίστωσης.
26. Την υπ΄ αριθµό 612/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Χανίων που αποφασίζει την
έγκριση του από 31-07-2015 πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης
Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και την µαταίωση του ηλεκτρονικού δηµόσιου
ανοικτού διεθνή διαγωνισµού για την “Προµήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού
Εξοπλισµού για το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου του ∆ήµου Χανίων” λόγω µη υποβολής
προσφορών και την επανάληψη του παραπάνω διαγωνισµού χωρίς αλλαγή των όρων της
διακήρυξης του και των τεχνικών προδιαγραφών του στις 28/09/2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
15:30 (καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών).
27. Την υπ΄ αριθµό 33421/10-06-2015 Προκήρυξη ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού διεθνούς
διαγωνισµού για την “Προµήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισµού για το
Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου του ∆ήµου Χανίων”
28. Το γεγονός ότι η δράση συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 µέσω του Προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων.
29. Την αριθµ. 284/01-09-2014 απόφαση ∆ηµάρχου Χανίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων και
µεταβίβαση αρµοδιοτήτων.
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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό για την Προµήθεια Ιατροτεχνολογικού και
Ξενοδοχειακού Εξοπλισµού για το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου του ∆ήµου Χανίων και θα
διεξαχθεί µε τους ακόλουθους όρους:

1. Αντικέιµενο – Προϋπολογισµός
Αντικείµενο της παρούσης συµβάσεως είναι η προµήθεια – εγκατάσταση – θέση σε λειτουργία –
εκπαίδευση και παράδοση προς χρήση του Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισµού
(ιατρικός εξοπλισµός και επίπλωση) που είναι απαραίτητος για την λειτουργία του κέντρου υγείας
αστικού τύπου στον ∆ήµο Χανίων. Ο εν λόγω εξοπλισµός θα είναι απολύτως καινούριος,
αµεταχείριστος, απολύτως σύµφωνος µε τους σχετικούς κανονισµούς κατασκευής – λειτουργίας της
Ελλάδος και της Ευρωπαικής Ενωσης και θα παραδοθεί έτοιµος προς χρήση.
Οι απαιτήσεις αναφέρονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές και στην ειδική συγγραφή
υποχρεώσεων της Μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της παρούσας, και θα ελεγχθούν
από την επιτροπή παραλαβής κατά τα προβλεπόµενα.
Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 310.630,00€ πλέον 71.445,00 ΦΠΑ 23%,
συνολικού προυπολογισµού δαπάνης 382.075,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Η
χρηµατοδότηση της προµήθειας θα γίνει από το πρόγραµµα Ε.Σ.Π.Α (ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013) και το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή.
Ταξινόµηση κατά CPV: 33141620-2

Ιατρικοί εξοπλισµοί

Αναλυτικά τα είδη :
A/A

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ

1

B3A01

1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

2

B8B00

1

ΨΥΓΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΑΓΚΟΥ

3

B8E00

1

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΨΥΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

4

C0B03

3

ΚΛΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

5

C0S00

4

ΣΤΑΤΩ ΟΡΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

6

C0V00

3

ΠΑΡΑΒΑΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

7

C1K10

1

ΕΡΜΑΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

8

C1M00

4

ΚΛΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΩΝ

9

C1M02

5

ΣΚΑΛΟΠΑΤΑΚΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ

10

C1N00

1

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

11

C1Q01

1

ΓΥΨΟΠΡΙΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

12

C1R00

1

ΒΡΕΦΟΖΥΓΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

13

C1U01

3

ΖΥΓΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ

ΕΙΔΟΣ
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C2B08
1
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ
15

C2B09

1

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

16

C2C00

2

ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

17

C2C01

1

ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ

18

C2L00

3

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ

19

C2P10

1

ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ/ΡΥΘΜΟΥ/ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ

20

C2P11

3

ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΦΟΡΗΤΟ

21

C2P12

1

ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ, ΠΑΙΔΩΝ, ΦΟΡΗΤΟ

22

C2P15

1

ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ, ΚΙΝΗΤΟ

23

C2T00

6

ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ

24

C3A01

5

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΠΙΔΕΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΕΣΑΙΟ

25

C3I01

1

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ/ ΕΠΙΔΕΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ

26

C3I04

1

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ/ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ

27

C3I07

1

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ/ΕΠΙΔΕΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ

28

C3L01

1

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ΦΟΡΗΤΗ, ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ, ΜΟΝΗΣ ΦΙΑΛΗΣ

29

C3L04

1

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ, ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ, ΔΙΠΛΗΣ ΦΙΑΛΗΣ

30

C3R00

1

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΓΥΨΟΥ

31

C3W00

1

ΛΕΚΑΝΟΣΤΑΤΗΣ, ΑΠΛΟΣ

32

C4G00

1

ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ

33

C4J01

4

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ, ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ

34

C4L01

1

ΤΕΝΤΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

35

C5N10

2

ΦΟΡΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ, ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣ

36

D3M04

2

ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ

37

E0G00

1

ΡΟΟΜΕΤΡΟ/ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ

38

E0Κ00

1

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΦΙΑΛΗΣ

39

E0P10

1

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ, ΦΟΡΗΤΟΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

40

E2A01

1

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

41

E2J00

1

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
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42
E2L00
1
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
43

E2Q00

1

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ, KINHTH, ΜΙΚΡΗ

44

E3J02

1

ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

45

E4H04

1

ΜΟΝΙΤΟΡ ΦΟΡΗΤΟ, 6 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

46

E4P05

1

ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΛΜΟΥ – ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ, ΟΛΙΚΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ

47

E5B00

2

ΗΚΓ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟΣ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ

48

E5B01

1

ΗΚΓ 3-ΚΑΝΑΛΟΣ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ

49

E6A99

1

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

50

H0A03

1

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ, ΓΕΝΙΚΟ, ΣΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ BUCKY

51

H0C19

1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΠΛΗΡΕΣ

52

H1A00

1

ΠΟΔΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

53

H3A01

6

ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ, ΔΙΠΛΟ

54

H3A02

1

ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΟ

55

H6B08

1

ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

56

I0B02

1

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ, ΜΙΚΡΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

57

Ι0F00

1

ΑΝΑΛΥΤΗΣ PH/ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ

58

I1A00

1

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

59

I1D05

1

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ

60

I1L00

1

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΟΥΡΩΝ

61

I2A00

1

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΙΚΡΗ

62

I4Α01

1

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

63

I4V03

1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΜΙΚΡΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

64

I5A00

1

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ

65

I5B00

1

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ

66

I5O00

1

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ, ΜΕ ΕΣΤΙΑ

67

15X00

2

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ

68

I6B00

8

ΣΚΑΜΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

69

I6L01

1

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ, ΦΟΡΗΤΟΣ
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70
I7A04
1
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ, ΥΑΛΙΚΩΝ, ΜΙΚΡΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

2. Τεύχη δηµοπράτησης
Τα τεύχη που επισυνάπτονται στα παραρτήµατα και
παροούσας διακήρυξης είναι :

αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της

Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
Οι Τεχνικές προδιαγραφές
Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Το Τιµολόγιο µελέτης
Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς
Φύλλο συµµόρφωσης

•
•
•
•
•
•

3. Τρόπος - χρόνος διενέργειας διαγωνισµού- διαδικτυακός τόπος
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ)
µέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από κανονική προθεσµία σαράντα πέντε (45)
ηµερών, από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος
∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο,
στην ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν.4155/13
(ΦΕΚ/120/Α/29-05-2013) και στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013. Και στο Π∆.60/07.
•

Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων είναι η 05/08/2015

•

Ηµεροµηνία αποστολής στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης 05/08/2015

∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗ∆ΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

11/08/2015

21/09/2015

28/09/2015

ΗΜΕΡΑ ∆ευτέρα

ΗΜΕΡΑ ∆ευτέρα

ΩΡΑ 07.30

ΩΡΑ 15.30

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες
χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6
της ΥΑ Π1-2390/2013 ≪Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)≫.στο Π.∆. 60/07.
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Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας
λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ,

η οποία δεν µπορεί να
αποκατασταθεί εντός των ορισµένων χρονικών ορίων, η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας δεν
υποχρεούται, συνολικά ή µερικά, να χρησιµοποιήσει το ΕΣΗ∆ΗΣ. Η ανωτέρω αδυναµία
πιστοποιείται από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, και, στη συνέχεια, µετά από αιτιολογηµένη απόφασή τους, η
αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας δεν χρησιµοποιεί το ΕΣΗ∆ΗΣ. Με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη διαδικασία
διαπίστωσης και πιστοποίησης της αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ και τη διαδικασία έγκαιρης
ενηµέρωσης των οικονοµικών φορέων και συνέχισης της διαδικασίας χωρίς τη χρήση ή µε µερική
χρήση ΤΠΕ, καθώς και της πιθανής παράτασης της διεξαγωγής της διαδικασίας σύναψης της
δηµόσιας σύµβασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (Ν. 4281/14 άρθρο 138 παρ.4).
Στην περίπτωση που θα υπάρξει τεχνική αδυναµία στην ηλεκτρονική πλατφόρµα κατά την
ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών πράγµα που καθιστά αδύνατη την υποβολή, δίνεται
παράταση για 48 ώρες και εάν το πρόβληµα δεν αποκατασταθεί έως τότε δίδονται επιπλέον 48
ώρες παράταση. Στην ειδική περίπτωση που υπάρξει ανυπέρβλητο πρόβληµα ο διαγωνισµός
µετατρέπεται σε διαγωνισµό µε έγγραφες προσφορές και οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να
καταθέσουν τις προσφορές τους εγγράφως σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο ενώπιον της επιτροπής
διαγωνισµού ή να τις αποστείλουν ταχυδροµικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Π∆
60/07 στο ∆ήµο Χανίων σε αποκλειστική προθεσµία 8 ηµερών από την λήξη της δεύτερης
παράτασης. Όπου η ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών δεν είναι εργάσιµη ηµέρα για το
∆ήµο Χανίων, τότε λήξη ορίζεται η επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει µε δική
τους ευθύνη να ενηµερώνονται από το site του ∆ήµου όπου θα αναρτώνται στην περίπτωση αυτή,
οι σχετικές ανακοινώσεις.

4. Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό :
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται :
α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και
β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
Για την εγγραφή ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία :
Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον σύνδεσµο
«Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες
πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής:
o

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)
που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του
χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής
Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.

o

Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι
δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή
τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο
σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το
Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.

o

Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:

9/27

15PROC002962776 2015-08-10

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο
Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες
συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος
µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή
του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και
σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του
Συστήµατος.
Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά
µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος
χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και
προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.

5. ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
5.1. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
α. Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα που ασκούν µέσα στην χώρα ή έξω απ’ αυτήν το εµπορικό
επάγγελµα, που είναι σχετικό µε το αντικείµενο της προµήθειας το τρέχον έτος του διαγωνισµού.
β. Οι νόµιµοι, ειδικά εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή Νοµικών
προσώπων όπου στα φυσικά πρόσωπα η ειδική εξουσιοδότηση θα προκύπτει είτε µε θεωρηµένη
εξουσιοδότηση µε το γνήσιο της υπογραφής είτε µε ειδικό πληρεξούσιο.
γ. Συνεταιρισµοί.
δ. Ενώσεις προµηθευτών (ή κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
5.2 ∆εν γίνονται δεκτοί:
(α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή
Α.Ε. του ∆ηµοσίου τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους υποχρεώσεις και ο αποκλεισµός
τους είναι εν ισχύ.
(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε απόφαση
του Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε
την επαγγελµατική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελµατικού
παραπτώµατος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει µε οποιοδήποτε τρόπο.
(γ) Όσοι (ί) τελούν υπό πτώχευση ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και
(ίί) τελούν υπό ειδική εκκαθάριση ή τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες συνθήκες.
(δ) Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εµπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του Π∆
60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην
Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης
της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου.
∆ωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου
1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου.
Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10/6/1991 για τη πρόληψη χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
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Για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.
(ε) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω
κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(στ) Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού
της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της.

6. Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ
2677/Β -21.10.13) ≪Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)≫, στο Π∆60/07

7. Περιεχόµενο προσφορών
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(1) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη ≪∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά≫ και
(2) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη≪Οικονοµική Προσφορά≫.
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα. Κατά την υποβολή της
προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του
συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα.
7.1. Περιεχόµενο Υποφακέλου ≪∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά≫
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη ≪∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά≫ υποβάλλονται
εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το
Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 ≪Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)≫ η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.
Τα παρακάτω 7.1.1. (1)δικαιολογητικά συµµετοχής
και 7.1.1. (2) Επιπλέον ∆ικαιολογητικά
συµµετοχής καθώς και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από
αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν
εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή (µε διαβιβαστικό όπου θα
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος
άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται να
φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Επισηµαίνεται ότι τα
δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου ≪∆ικαιολογητικά
συµµετοχής-τεχνική προσφορά≫ που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και
απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης
προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον
οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία
ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται
από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται
ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων
(Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.
Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται :
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7.1.1. (1) ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Α) Οι Έλληνες πολίτες και νοµικά πρόσωπα στην ηµεδαπή:

α. Υπογεγραµµένο πίνακα µε τα περιεχόµενα δικαιολογητικά.
β. Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 11 του παρόντος
γ. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 5.2 Η έκδοση του
αποσπάσµατος ανάλογα µε τη νοµική µορφή του συµµετέχοντα γίνεται µε βάση τα όσα ορίζονται
στο άρθρο 5 .2.
Όταν συµµετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόµισης αποσπάσµατος ποινικού µητρώου έχουν οι
νοµίµως εκπροσωπούντες αυτές και στις κεφαλαιουχικές εταιρείες ο νόµιµος εκπρόσωπος διαχειριστής και ο διευθύνων σύµβουλος. Η νόµιµη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό
της εταιρίας. Η εκπροσώπηση, στις προσωπικές εταιρείες και στις Ε.Π.Ε. θα πρέπει να γίνεται
προσκοµίζοντας πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο περί µη µεταβολών του καταστατικού τους, µε
αντίγραφο του καταστατικού και τις τροποποιήσεις του. Στις Α.Ε., θα πρέπει να προσκοµίσουν πάλι
αντίγραφο καταστατικού µε τις νόµιµες τροποποιήσεις του, και πιστοποιητικό της ∆ιεύθυνσης
Εµπορίου που να προκύπτουν οι µεταβολές.
δ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής, που να έχουν εκδοθεί µέχρι έξι µήνες
πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, από τα οποία να προκύπτει ότι:
- δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση,
- δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
ε. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής
ενηµερότητας αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην
επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε
διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον
οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος
συµπεριλαµβανοµένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. (δηλ.
ασφαλιστική ενηµερότητα όλων των µελών του ∆.Σ. για την Α.Ε., του ∆ιαχειριστή των Ε.Π.Ε., όλων
των εταίρων για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρηµένη
κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα φαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός που
είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε
επιχείρησης, ανάλογα µε την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση
προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρµόδια αρχή, τότε ο συµµετέχων πρέπει να
υποβάλλει µαζί µε την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας που έχει την
έδρα της η επιχείρηση, µε την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόµενο της κατάστασης προσωπικού.
Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση.
Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται µαζί µε τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.
στ. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (δ) και (ε)
του παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι.
ζ. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριµένο
επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από δηµόσια αρχή , που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
η. Βεβαίωση µη οφειλής προς το ∆ηµοτικό Ταµείο Χανίων
θ. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης από τις αρµόδιες υπηρεσίες για τα είδη που
αναφέρονται στη διακήρυξη και συµµετέχει στο διαγωνισµό.
ι. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, περί
αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία ν’ αναφέρει επί λέξη: «λάβαµε γνώση των γενικών και
ειδικών όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισµού, τους οποίους αποδεχόµαστε
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πλήρως και ανεπιφύλακτα, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους ∆ιαγωνισµούς των ΟΤΑ,
περί διάρκειας ισχύος προσφοράς έξι (6) µηνών και ότι η προσφερόµενη τµή ισχύει µέχρι την λήξη
ισχύος της σύµβασης, καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή µας σε διαγωνισµούς του
∆ηµοσίου και των ΟΤΑ και ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης».
Β) Οι Αλλοδαποί και Νοµικά Πρόσωπα στην Αλλοδαπή

α. Υπογεγραµµένο πίνακα µε τα περιεχόµενα δικαιολογητικά.
β. Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 12 του παρόντος
γ. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής
τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 6. 2. Η έκδοση
του αποσπάσµατος ανάλογα µε τη νοµική µορφή του συµµετέχοντα γίνεται µε βάση τα όσα
ορίζονται στο άρθρο 6. 2. Όταν συµµετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόµισης αποσπάσµατος
ποινικού µητρώου έχουν οι διοικούντες ή νοµίµως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόµιµη εκπροσώπηση
προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας.
δ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, που να
έχουν εκδοθεί µέχρι έξι µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, από τα οποία
να προκύπτει ότι:
- δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση,
- δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
ε. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Οι διατάξεις του εδαφίου (ε) που
αφορούν τους 'Έλληνες πολίτες και νοµικά πρόσωπα στην ηµεδαπή, ισχύουν και στην περίπτωση
αυτή.
στ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά µε την εγγραφή τους
στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.
ζ. Βεβαίωση µη οφειλής προς το ∆ηµοτικό Ταµείο Χανίων .
η. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης από τις αρµόδιες υπηρεσίες για τα είδη που
αναφέρονται στη διακήρυξη και συµµετέχει στο διαγωνισµό.
θ. Πρόσφατα αποτελέσµατα ελέγχου (τελευταίου τριµήνου) της επιχείρησης που να πιστοποιεί ότι
λειτουργεί σύµφωνα µε την ληφθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, από την αρµόδια αρχή της
χώρας εγκατάστασης της.
ι. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, περί
αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία ν’ αναφέρει επί λέξη: «λάβαµε γνώση των γενικών και
ειδικών όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισµού, τους οποίους αποδεχόµαστε
πλήρως και ανεπιφύλακτα, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους ∆ιαγωνισµούς των ΟΤΑ,
περί διάρκειας ισχύος προσφοράς έξι (6) µηνών και ότι η προσφερόµενη τµή ισχύει µέχρι την λήξη
ισχύος της σύµβασης, καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή µας σε διαγωνισµούς του
∆ηµοσίου και των ΟΤΑ και ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης».
Όλα τα πιστοποιητικά θα είναι κατάλληλα θεωρηµένα από την αρµόδια Ελληνική Προξενική Αρχή.
Γ) Οι Συνεταιρισµοί

α. Υπογεγραµµένο πίνακα µε τα περιεχόµενα δικαιολογητικά.
β. Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 12 του παρόντος
γ. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
δ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
συντρέχουν οι περιπτώσεις (δ) & (ε) του εδαφίου A Έλληνες Πολίτες και νοµικά πρόσωπα στην
ηµεδαπή του παρόντος άρθρου.
ε. Βεβαίωση µη οφειλής προς το ∆ηµοτικό Ταµείο Χανίων.
στ. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης από τις αρµόδιες υπηρεσίες για τα είδη που
αναφέρονται στη διακήρυξη και συµµετέχει στο διαγωνισµό.
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ζ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε
θεώρηση του γνησίου υπογραφής, περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία ν’ αναφέρει
επί λέξη: «λάβαµε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του
διαγωνισµού, τους οποίους αποδεχόµαστε πλήρως και ανεπιφύλακτα, όπως και των διατάξεων που
διέπουν τους ∆ιαγωνισµούς των ΟΤΑ, περί διάρκειας ισχύος προσφοράς έξι (6) µηνών και ότι η
προσφερόµενη τµή ισχύει µέχρι την λήξη ισχύος της σύµβασης, καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί
η συµµετοχή µας σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου και των ΟΤΑ και ότι δεν υφίστανται νοµικοί
περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης».
∆) Ενώσεις Προµηθευτών (κοινή προσφορά)

Στον διαγωνισµό, δικαιούνται συµµετοχής ενώσεις προµηθευτών εφόσον: (α) ο κάθε προµηθευτής
που συµµετέχει στην ένωση, συµβάλλει µε οποιοδήποτε τρόπο στη διαµόρφωση του
προσφερόµενου προϊόντος, (β) στην ένωση προµηθευτών συµµετέχουν και παραγωγικές
επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιµής προσφοράς.
Κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των
περιπτώσεων (δ) και (ε) του εδαφίου A Έλληνες Πολίτες και νοµικά πρόσωπα στην ηµεδαπή του
παρόντος άρθρου.
Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε
συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του
υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης
της σύµβασης.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, µέλος της
ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των
προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς
µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης,
τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και
όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν
αντικαταστάτη.
Οι ενώσεις προµηθευτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό υποβάλλουν κοινή προσφορά
προσκοµίζοντας τα εξής:
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην
ένωση.
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς, στους
οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό των Μ.Μ.Ε. ή των
παραγωγικών αστικών συνεταιρισµών στις εργασίες που θα εκτελεστούν, πρέπει να είναι
µεγαλύτερο από 50%.
γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε
άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να
προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους από τις
πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο ∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
7.1.1. (2) Επιπλέον ∆ικαιολογητικά συµµετοχής για όλους τους συµµετέχοντες
(επαγγελµατικής αξιοπιστίας, τεχνικών δυνατοτήτων, κ.ά.)
α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, που θα
αναφέρει τη χώρα προέλευσης του προσφερόµενου είδους, το εργοστάσιο στο οποίο
κατασκευάζεται το προσφερόµενο είδος και τον τόπο εγκατάστασης του. Ακόµη, αν οι
προσφέροντες δεν κατασκευάζουν το ζητούµενο είδος σε δικό τους εργοστάσιο, µερικά ή ολικά, θα
πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου στο
οποίο θα κατασκευαστεί το είδος, µε την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της
προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την
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υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 18 Υ.Α. 11389/1993).
β. Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων ετών και
ειδικότερα τα είδη, οι ποσότητες, η αξία, οι ηµεροµηνίες παραγγελίας, παράδοσης και υποχρέωσης
παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα.
γ. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και των µέσων ποιοτικού ελέγχου των
προϊόντων που παράγει / διακινεί.
δ. Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρηµένη από αρµόδια αρχή.
ε. οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο απαιτείται από την επισυναπτόµενη µελέτη
Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά
θεωρείται ελλειπής και δεν λαµβάνεται υπόψη.
στ. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του
προµηθευτή που γίνεται ενώπιον ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου.
ζ. Για τους προµηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη βεβαίωση, αυτή
µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, του δηλούντος.
η. Τα δικαιολογητικά που είναι συνταγµένα σε ξένη γλώσσα γίνονται δεκτά εφόσον:
o φέρουν την επισηµείωση της Σύµβασης της Χάγης (Apostille), όπου απαιτείται,
o συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα που γίνεται είτε από
την µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από την πρεσβεία ή το
προξενείο της χώρας προέλευσης του εγγράφου στην Ελλάδα, είτε από δικηγόρο κατά
τα άρθρα 454 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας και 53 Κώδικα περί δικηγόρων.
7.1.2. Η Τεχνική Προσφορά
Συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην
συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του
προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική
Συγγραφή Υποχρεώσεων παράρτηµα .Β
7.1.2. Α) Ο Τεχνικός Φάκελος Προσφοράς του Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισµού, θα

περιλαµβάνει υποχρεωτικά :
α.Συνοπτικό κατάλογο του προσφερόµενου ιατρικού εξοπλισµού, µε αύξοντα κωδικό είδους,
όπως εµφανίζονται στο τεύχος της Μελέτης Κατάλογος Ποσοτήτων Εξοπλισµού.
Ο κατάλογος θα είναι σε µορφή πίνακα και θα περιλαµβάνει τις παρακάτω στήλες:
(α) Κωδικός είδους, σύµφωνα µε τη Μελέτη
(β) Περιγραφή είδους, σύµφωνα 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 «∆ιανοµέας» στην Ελλάδα
β.Για κάθε προσφερόµενο είδος θα περιλαµβάνονται υποχρεωτικά :
(α) Φύλλο Συµµόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές, µε το οποίο θα απαντώνται
λεπτοµερώς και µε σαφήνεια τα ζητούµενα από τις τεχνικές προδιαγραφές, (ει δυνατόν µε
παραποµπές στα επίσηµα φύλλα τεχνικών πληροφοριών του οίκου κατασκευής).
(β) Η σύνθεση του προσφερόµενου µηχανήµατος (βασική µονάδα, λογισµικό, δυνατότητες,
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εξαρτήµατα), δηλ. όπως τελικά θα παραδοθεί.
(γ) Πρωτότυπη τεκµηρίωση, µε επίσηµα φύλλα τεχνικών πληροφοριών και προσπέκτους του
κατασκευαστικού οίκου.
(δ) Πιστοποιητικό CE Mark, για όλα τα ιατρικά προϊόντα
(ε) Πιστοποιητικά Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας (ISO 9001) ή αντίστοιχα του
κατασκευαστικού οίκου.
γ.Πλήρη Περιγραφή και Τεκµηρίωση του προφίλ και της Εµπειρίας του ∆ιαγωνιζόµενου (καθώς
και της υφιστάµενης στελέχωσής του µε τις παρεµφερείς µε το Έργο ειδικότητες επιστηµόνων)
7.1.2. Β) Ο προσφερόµενος εξοπλισµός θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω:

(α) να είναι απόλυτα καινούργιος.
(β) να καλύπτει το σύνολο των µορφολογικών, τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων των
προδιαγραφών της µελέτης καθώς και των προδιαγραφών ασφαλείας.
(γ) Ο προσφερόµενος εξοπλισµός θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να βρίσκεται
οπωσδήποτε σε σειρά παραγωγής και να προέρχεται από ευφήµως γνωστούς κατασκευαστικούς
οίκους µε έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) κλπ.
(δ) Να έχει εγκατασταθεί σε παρόµοια έργα στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε.
(ε) Να είναι σύµφωνος µε τα διεθνή πρότυπα και να καλύπτει οπωσδήποτε την οδηγία
93/42/MDD.
(στ) Να υπάρχει τοπικός Αντιπρόσωπος ή ∆ιανοµές του εξοπλισµού στην Ελλάδα, νόµιµα
εγκατεστηµένος (π.χ. εγγραφή στο οικείο επαγγελµατικό επιµελητήριο), που να διαθέτει επαρκή
εµπειρία και οργάνωση ώστε να έχει την δυνατότητα για την πλήρη τεχνική υποστήριξη του
εξοπλισµού για χρονική διάρκεια τουλάχιστον επιπρόσθετων 3 ετών µετά την παρέλευση του
χρόνου εγγύησης (διευκρίνιση : οι συγκεκριµένες υπηρεσίες στο διάστηµα αυτό δεν
περιλαµβάνονται στις συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου).
7.2. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου ≪Οικονοµική Προσφορά≫
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη ≪Οικονοµική Προσφορά≫ περιλαµβάνεται η οικονοµική
προσφορά του οικονοµικού φορέα. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή
απορρίψεως στον (υπό) φάκελο ≪Οικονοµική Προσφορά≫. Η οικονοµική προσφορά,
συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην
συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Επίσης ο προσφέρων επισυνάπτει σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο (π.χ. xls ή word), το οποίο θα
είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, τους πίνακες της οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε το
υπόδειγµα του Παραρτήµατος .Γ
7.2.1. Η οικονοµική προσφορά του Υποψηφίου πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να είναι συνταγµένη
σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος..Γ..της παρούσας προκήρυξης.
7.2.2. ∆εν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για µέρος µόνο των ποσοτήτων ή
των ειδών. Γι' αυτό οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να προσφέρουν όλα τα είδη και ολόκληρη την
ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό .
7.2.3. Οι τιµές θα δίνονται ως εξής:
α.Τιµή µονάδος σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων ,( η τιµή θα
δίνεται υποχρεωτικά για την µονάδα κάθε είδους χωριστά ).
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα,
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
β. Το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται αυτόµατα
από το σύστηµα.
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θα γίνεται στην καθαρή αξία του προσφερόµενου είδους.
7.2.4. Η συνολική προσφερόµενη τιµή της οικονοµικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την
προϋπολογισθείσα δαπάνη.
7.2.5. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για
την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
7.2.6. Στην τιµή της προσφοράς, περιλαµβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την προµήθεια και τη
µεταφορά του εξοπλισµού.
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 τον ∆ήµο τιθέµενων σε κανονική
και απρόσκοπτη λειτουργία µετά τις προβλεπόµενες δοκιµές.
7.2.7. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές
προϊόντων στην προσφορά τους, στη σύµβαση, στη διακίνηση και στην τιµολόγηση.
7.3. Επισηµάνσεις κατά την υποβολή δικαιολογητικών
7.3.1.Οι διαγωνιζόµενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισµένου Φακέλου των
δικαιολογητικών της προσφοράς τους µέχρι την παραλαβή του από το Πρωτόκολλο του ∆ήµου
Χανίων
7.3.2.Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
•
Η φράση δικαιολογητικά συµµετοχής για το διαγωνισµο”.........”
•
Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.
•
Ο αριθµός και ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης.
•
Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
•
Τα στοιχεία του αποστολέα.
7.3.3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση
7.3.4. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας
Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη.
7.3.5. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή
της Προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή και
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση
αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται
αντιπροσφορά.
7.3.6. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για έξι (6) µήνες. Προσφορά που
ορίζει χρόνο µικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η
ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν
από τη λήξη της, για διάστηµα ακόµη ενενήντα (90) ηµερών.
7.3.7. Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
•
απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση
•
κατάπτωση της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια
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7.4. Dumping - Εξαγωγικές επιδοτήσεις
7.4.1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών κάτω του κόστους
παραγωγής, διανοµής, επεξεργασίας ή εµπορίας του κάθε προσφερόµενου προϊόντος (τιµή
dumping) ή ότι το προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά απορρίπτεται. Οι
προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης
του κάθε προϊόντος ή της παρασκευάστριας εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόµα και στην
περίπτωση που µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης (που αφορούν ενδιάµεσα
προϊόντα) για την κατασκευή του τελικού προϊόντος. Οι εν λόγω φάσεις βιοµηχανοποίησης
επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν στην προσφορά των ενδιαφερόµενων.
7.4.2. Οι προσφέροντες παρασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντος χωρών που
δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών ∆ασµών και Εµπορίου (GATT) ή δεν
λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση,
οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν µε την προσφορά τους, ότι το προσφερόµενο προϊόν τους δεν
είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιµής απόκτησης του
προϊόντος για εµπορία (τιµή dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
7.4.3. ∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι
προσφέροντες προϊόντα από τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ελβετία,
τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Ρουµανία,
Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και
κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρµόζει, στο χρόνο που επιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα
της GATT ή που συνδέεται µε την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής
Ένωσης.
7.5. Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου.
Απορρίπτονται προσφορές διαγωνιζοµένων υποψηφίων προµηθευτών που, κατά παράβαση
των άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας, απασχολούν ή εκµεταλλεύονται
ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες -εφόσον δεν είναι παρασκευαστές- οφείλουν να
είναι γνώστες της εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην παρασκευάστρια εταιρεία του
προϊόντος.

8. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 12.00 µέσω των αρµόδιων
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά
των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των
οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο
σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –
Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση
των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές
προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών
που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.

18/27

15PROC002962776 2015-08-10
9. ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της,
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και
των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή
και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο−φακέλων των προσφορών.
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή
του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς για
παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται.

10. Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της χαµηλότερης τιµής
10.1 Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.:
α. Το προς προµήθεια είδος.
β. Την ποσότητα.
γ. Την τιµή.
δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.
ε. Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και της
πρόσκλησης καθώς και µε το σχέδιο σύµβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.
στ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης.
10.2 Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
10.3 Ο Προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής
εκτέλεσης αυτής. Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το
αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση
αυτή όµως ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από 10 ηµέρες από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει, στην περίπτωση που ο χρόνος
παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής
πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσµίας των 10 ηµερών
που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης.
10.4 Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την
σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για την
διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική Απόφαση 11389 περί Ενιαίου κανονισµού
προµηθειών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης).
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11. Εγγυήσεις
Σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014 τεύχος Α') Μέτρα στήριξης της
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις )
11.1. Φορείς έκδοσης εγγυήσεων
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας
∆ηµοσίων 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.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού
ποσού. (άρθρο 157 παρ.4 του Ν.4281/2014)
11.2. Εγγύηση συµµετοχής
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος και απευθύνεται
στον ∆ήµο Χανίων ποσύ 6.212,60€ (που αντιστοιχεί στο 2% επί της καθαρής αξίας της
προϋπολογιζόµενης δαπάνης). Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα
(30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζει η διακήρυξη ήτοι επτά
µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών (ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού).
Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης
και περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών.

Προσφορά που δε συνοδεύεται από αυτή την εγγυητική, είναι απαράδεκτη.
Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να κάνουν χρήση του υποδείγµατος εγγυητικής
επιστολής συµµετοχής, που επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Α.
Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας
µπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού
διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων:- αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής,- παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 153 έως 156 του
Ν.4281/2014- δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση σε
αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια
της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. (άρθρο 157
παρ.1α του Ν.4281/2014)
11.3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής
συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. και η οποία εκδίδεται υπέρ του φορέα που θα υπογραφεί η
σύµβαση. δηλαδή του ∆ήµου Χανίων
β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
των προς προµήθεια ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συµβαλλόµενους. Η εγγύηση µπορεί να αποδεσµεύεται σταδιακά ύστερα από γνωµοδότηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που
παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσµη παράδοση γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσµης
παράδοσης.
γ.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. (άρθρο 157 παρ.1β του Ν.4281/2014)
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11.4 . Εγγύηση καλής λειτουργίας

Η «εγγύηση αγοράς και καλής λειτουργίας» του προσφερόµενου Εξοπλισµού και εργασιών
ευθύνης του Αναδόχου που θα διαρκεί για χρονικό διάστηµα ενός έτους ( 12 µήνες ) από την
ηµεροµηνία παράδοσης του Εξοπλισµού της Εργολαβίας σε χρήση ή σε λειτουργία (όπου
απαιτείται).Παράρτηµα Α

12. Ενστάσεις – Προσφυγές
Ο οικονοµικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις - προσφυγές ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία και την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 6
του ν. 4155/2013, συµπληρώνοντας την ειδική φόρµα τουΣυστήµατος και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου. pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονοµικός φορέας το
υποβάλλει και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής µε ταχυδροµείο ως ηµεροµηνία αποστολής
λογίζεται η ηµεροµηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδροµείου.
Σε κάθε περίπτωση, η ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης είναι η ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής
υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης µεταξύ του κειµένου της ένστασης, όπως αυτή
έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκοµισθεί από τον οικονοµικό φορέα,
οπότε ως ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από
τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf προσκοµιζόµενα εντός
τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια
υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί
ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα
λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Η σύναψη συµβάσεων δηµοσίων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και του αντιστοίχου Π.∆. 60/2007 διέπονται από τις διατάξεις
του Ν. 3886/2010 όσον αφορά την επίλυση των διαφορών και την δικαστική προστασία στη
διαδικασία που προηγείται της σύναψης δηµοσίων συµβάσεων που διενεργούνται µε διεθνή
διαγωνισµό. Σε διαφορές διεπόµενες από το Ν. 3886/2010 δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας ή εσωτερικών κανονισµών που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών
προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διαδικασίας διεξαγωγής δηµόσιων
διαγωνισµών.
Στο πλαίσιο αυτό, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον δικαιούται να υποβάλλει ∆ιοικητικές
Προσφυγές κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προσφέροντος σε αυτόν και της
νοµιµότητας διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
Ν. 3886/2010, ήτοι οι ∆ιοικητικές Προσφυγές κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της
διαδικασίας διεξαγωγής του ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού, λόγω προϋπολογιζόµενης δαπάνης στην
παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3886/30-9-2010
ΦΕΚ Α’ 173, όπως ισχύει.
∆ιευκρινίζεται ότι, σύµφωνα µε τη νοµολογία δεν θεωρούνται εκτελεστές πράξεις τα πρακτικά των
Επιτροπών ∆ιαγωνισµού κατά των οποίων ασκούνται ενστάσεις, σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο (π.χ.
ενστάσεις άρθρου 15 παράγραφος 1β της υπ. αριθµ. 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος
Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)»).
Η Ένσταση του άρθρου 15 παράγραφος 1β της υπ. αριθµ. 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης
«Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)» υποβάλλεται
στο ∆ήµο Χανίων προς την αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, κατά τη διάρκεια
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του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος
του αντίστοιχου σταδίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόµενα του άρθρου 15 παράγραφος 1β
της υπ. αριθµ. 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)».
∆ικαστικές Προσφυγές ή Ενστάσεις που υποβάλλονται αναρµοδίως απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

13. Χρόνος Παράδοσης-Παραλαβή
13.1 Ο χρόνος πλήρους παράδοσης σε λειτουργία του Εξοπλισµού ορίζεται σε τρείς (3) µήνες από
την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού 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.
13.2 Προσφορά που περιέχει χρόνο παράδοσης µεγαλύτερο από τον οριζόµενο στο παρόν άρθρο
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
13.3 Η παραλαβή των ειδών προµήθειας θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής του αρµόδιου
φορέα, µε βάση τη σύµβαση, την τεχνική προσφορά του αναδόχου και τα φυλλάδια (prospectus)
των ειδών προµήθειας που κατακυρώθηκαν
13.4 Κατά την παραλαβή των ειδών θα κατατίθενται βιβλία – εγχειρίδιο χρήσης ή CD (manual),
εφόσον και εάν απαιτούνται, τα οποία θα περιέχουν αναλυτικές οδηγίες χρήσης – λειτουργίας των
προσφεροµένων ειδών κατά προτίµηση στην Ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική ελλείψει ελληνικού
εγχειριδίου.
13.5 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει το πολύ εντός τριάντα (30) ηµερών από την
παράδοση και/ ή εγκατάσταση των ειδών στον τόπο προορισµού .
13.6 Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση, σύµφωνα µε το άρθρο 33 ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική
Απόφαση 11389 περί Ενιαίου κανονισµού προµηθειών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης).
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.
13.7 Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το ∆ήµο, το χώρο υποδοχής των προς προµήθεια
ειδών και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ηµέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα προς
προµήθεια είδη τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.

14. Σύµβαση
14.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα
µέρη η σχετική σύµβαση
14.2 Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης.
β. Τα συµβαλλόµενα µέρη.
γ. Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα.
δ. Την τιµή.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.
η. Τις προβλεπόµενες ρήτρες.
θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής.
14.3 Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή
παραδροµών.
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14.4 Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο,
µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η απόφαση
της διοίκησης µε την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε
έχει έννοµο συµφέρον.
14.5 Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.
β. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα
µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.

15. Τρόπος Πληρωµής
Το 100% της συµβατικής αξίας, µετά την παραλαβή και την εγκατάσταση των ειδών και την
σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
Η αξία αυτή θα καταβληθεί µέσα σε χρόνο 30 ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή του
τιµολογίου µετά των σχετικών δικαιολογητικών πληρωµής και την ολοκλήρωση όλων των
απαιτούµενων από την κείµενη νοµοθεσία ελέγχων και διαδικασιών,εφόσον δεν θα υπάρχουν
νοµικά κωλύµατα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του ελεγκτικού
συνεδρίου, σύµφωνα µε τον Ν. 3202/2003.
Ο Προµηθευτής κατά την πληρωµή του τιµήµατος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόµιµες
κρατήσεις.
Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα
(30) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης),
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1, παρ. Ζ, υποπαράγραφος Ζ.5 του Νόµου 4152/2013
"Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011
για την
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές", καθίσταται
υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι
η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

16. Επανάληψη ∆ιαγωνισµού
Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και έπειτα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης
µπορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά
συµµετέχοντες, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών ή να µαταιωθεί,ή να
αποφασιστεί η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης µε την προϋπόθεση όµως ότι ο αρχικός
διαγωνισµός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµά του.
Επίσης ο ∆ήµος Χανίων διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει τον παρόντα διαγωνισµό οποτεδήποτε
κρίνει και σε όποιο στάδιο, αζηµίως δι΄αυτόν.

17. Κρατήσεις
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης, οι δαπάνες δηµοσίευσης του
διαγωνισµού και όλες οι νόµιµες κρατήσεις.Σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, οι δαπάνες δηµοσίευσης
της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα
καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος
µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Ατυχήµατα, ζηµιές, φόροι, τέλη,
χαρτόσηµα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καµιά ευθύνη και υποχρέωση του ∆ήµου. Τον ίδιο
βαρύνουν οι κρατήσεις 1,5% υπέρ ΤΕΑ∆Υ, 0,5% υπέρ ΤΠ∆Υ 4% φόρος εισοδήµατος, 0,10% υπερ
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της
αρχικής σύµβασης, και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον προµηθευτή τιµή. Το ποσοστό
του Φ.Π.Α που προβλέπεται από το νόµο, βαρύνει το ∆ήµο Χανίων. ∆εν είναι δυνατόν η αµφισβήτηση
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ή ενδεχόµενη απαίτηση του προµηθευτή για επιπλέον καταβολή αποζηµιώσεως σ' αυτόν για τις
παραπάνω δαπάνες.

18. Νοµικό Πλαίσιο
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα απόφαση έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των
νόµων 4281/2014, 2286/95 του Π∆60/07 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93,
όπως ισχύουν.

19. ∆ηµοσίευση
Η παρούσα διακήρυξη θα αποσταλεί στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας προκειµένου να δηµοσιευτεί στην επίσηµη εφηµερίδα της Ε.Ε. και περίληψη αυτής θα
δηµοσιευθεί εφάπαξ στο τεύχος διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της
Κυβέρνησης.
Περιληπτική διακήρυξη του Αντιδηµάρχου θα δηµοσιευθεί κατά τα νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 5 της αριθµ. 11389/93 υπουργικής απόφασης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν. 3548/2007, θα
αναρτηθεί στο κατάστηµα του ∆ήµου Χανίων και στα επιµελητήρια.
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα
έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά
περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.
2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’
1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.

20. Παραλαβή Τευχών - Παροχή ∆ιευκρινίσεων
20.1. Η παρούσα Προκήρυξη µαζί µε τα συνηµµένα παραρτήµατα, που αποτελούν αναπόσπαστα
µέρη αυτής διατίθεται εκτός από τη ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και από
την Αναθέτουσα Αρχή, δηλαδή το ∆ήµο Χανίων (οδός Κυδωνίας, Αρ. 29, Τ.Κ. 73135, Πληροφορίες
Γρ. Προµηθειών τηλ. 2821341760) κατά τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να παραλαµβάνουν την Προκήρυξη από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής ή από το site του
∆ήµου Χανίων www.chania.gr
20.2. Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να λαµβάνουν από την αρµόδια υπηρεσία
συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά µε την Προκήρυξη µέσω της διαδικτυακής
πύλης και δεν δικαιούνται να επικαλούνται απαντήσεις ή διευκρινίσεις που δίδονται προφορικά από
την Αναθέτουσα Αρχή.
20.3 Τα αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Για να υποβληθούν αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι
οικονοµικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο σύστηµα δηλαδή να διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό
αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο.
Χανιά, Αύγουστος 2015
O ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄- ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
1. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής
Ονοµασία Τράπεζας ………………………
Κατάστηµα …………………………
(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ – τηλ-FAX)
Ηµεροµηνία έκδοσης ……………
ΕΥΡΩ …………………………….
Προς:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ’ αριθµόν …………………….. για
ΕΥΡΩ…………………………………
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του
ποσού των ΕΥΡΩ ………………… (και ολογράφως) …………………………………………………
υπέρ της Εταιρείας ………………………….………………………………………, οδός…………………..
……………., αριθµός ……………, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των
εταιριών (1) …………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών
της ένωσης προµηθευτών), δια την συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό της
…………………………..
για
την
προµήθεια
ειδών
του
πακέτου
……………………………………………… σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ………………………………
∆ιακήρυξη σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή
µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη
της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την …………………………………………………..
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των
εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)__
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2. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Ονοµασία Τράπεζας ………………………
Κατάστηµα …………………………
(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ – τηλ-FAX)
Ηµεροµηνία έκδοσης ……………
ΕΥΡΩ …………………………….
Προς:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθµόν …………………….. για
ΕΥΡΩ…………………………………
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι
του ποσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως) ......……………….. στο οποίο και µόνο
περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της Εταιρείας …………………………………………………,
οδός…………………..……………., αριθµός ……………, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση
Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) …………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π
ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ
της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των
όρων της µε αριθµό ……………. σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια ειδών του
πακέτου ……………………. (αριθµός διακήρυξης ……../…….) προς κάλυψη αναγκών του ∆ήµου
Χανίων και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας …………………….
ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή
µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη
της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει.
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σε
εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο
και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων
που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)

26/27

15PROC002962776 2015-08-10
3. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας
Ονοµασία Τράπεζας ………………………
Κατάστηµα …………………………
(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ – τηλ-FAX)
Ηµεροµηνία έκδοσης ……………
ΕΥΡΩ …………………………….
Προς:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υπ’ αριθµόν ……………………. για
ΕΥΡΩ…………………………………
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι
του ποσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως) ......……………….. στο οποίο και µόνο
περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της Εταιρείας …………………………………………………,
οδός…………………..……………., αριθµός ……………, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση
Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) …………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π
ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ
της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών), για την καλή λειτουργία των
παραδοθέντων από αυτή ειδών µε αριθµό σύµβασης ………………………, που υπέγραψε µαζί
σας η εν λόγω εταιρεία (ένωση εταιρειών) για την προµήθεια ειδών του πακέτου …………………….
(αριθµός διακήρυξης ……../…….) προς κάλυψη αναγκών του ∆ήµου Χανίων και το οποίον ποσόν
καλύπτει το 2,5% της συµβατικής αξίας της προµήθειας προ ΦΠΑ, αξίας εκ
……………………………. ΕΥΡΩ αυτής.
ο παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή
µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη
της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει.
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την ……………,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο
και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων
που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
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•. rIPOMHOEIA IATPOTEXNOAOIIKOY
EPrO
EMHNIKH AHMOKPATIA 2015-08-10
AHMOE XANION
00PEAE
rIPOWI/EMOE
XPHM/EH

KAI EENOAOXEIAKOY EE0I1AIEMOY
•. AHMOE XANION
382.075,0 €
EErIA - nEn KPHTHE

EYIIPAOH YI1OXPECIEEDN

Apepo 1°. AVTIKE1PEVO Tric ZU1.113aGEWc

'hp

—
AVTIKEipEVO Tnc Trap°Oaric aupPaacwc civai n Trpoprjecia — cyKaTaaTaan — BEGri GE AciToupyia
-Atapoi)
cuTaiOcuarl Kai Trapdooari TTp0C Xp1101 TOU laTparcxvoAoymo0 Kai Ecvo6oxciaKo0 Eoli
(iarptKoc coTTAlapoc Kal ciTITTAwan) TTOU ENG1 aTTapaiTnToc yia Triv AciToupyia TOU Kb/I- pop UVEIGC
aaTiKo0 TOTTOU GTOV Atipo XavIwv.
Apepo 2°. ZT01)(Eila 11POPtleEIG4
ZToixcia TnC TrappOarig cpyoNa(3iac arroTcAo0v:
1.
2.
3.
4.
5.

H Liakr)puri
H Trapo0o- a Zuyypacor) Yn-oxpabo- fwv
01 TExviKtc- TrpoOlaypacptc- Kai p TExtakt) Zuyypow) YrroxpEthcrEcov
H OIKOVOIJIKT) Kai TExvikr) npoacoopor TOU OVOZOXOU
To Tipoi1Opo pEAErric
Apepo 3°. laximuaK AiaTacic

1. H Trpoptiecia ea \rim crOpcpwva pc TIC olaTacic 01 otaTacic TWV vopwv 4281/2014,
2286/95 TOU 11A60/07 Kai Tric Arrocpaaric TOU Yrroupyo0 EcrwTcpIKWy 11389/93, orrwc
lax0ouv Kai TOU N. 11389 (c1)EK 185/23.3.93) EK110TA.
2. EZIK6Tcpa yia Kaec etpa TTOU ocv Kaeogcrai aKpl6Wc G1T6 TrIV TTp0KrjpIgn CITE ant TOUC
opouc Tric TrapoOanc auyypaplic, o ava6oxoc urroxpcoOTal Kaec (popa, Trpiv arra
cyKaipwc oOriyicc aTT6 Tn ETTIPAETTOUGG TO t pyo YTTripcaia.
oTTolaoriTToTc cpyaaia, va
Apepo 4°. EvvOnan Kalknc EKTEAccmc — EvvOnon KaAnc AciToupyfac
1. 0 TrpopnecuTric GTOV 07010 EyivE n KaTaKupwan, urroxpcoOTai VG KaTaetaci cyyOriari
KaAric AciToupyiac, TO 04.10C Tnc OTTOIGC GVTIGTOIXEi GE TTOGOGTo 5% TIN auvolmjc
XWpic TO (DATA., a0p(pwva p£ To Apepo 26 TrapaypaToc 5 TOU
auppaTIKric
EKFIOTA. H cyyinian awl) uptuci va TrEplAappavci opouc orrwc EKEIVOI Trig cyyiirianc
Kalvic cKTEAcaric. 0 xpovoc lax0oc Tric eyyiinans Trptuci va Elval pcyaAuTcpoc ant TO
auppaTIK6 xpOvo cyyPrianc KaAr S AciToupyiac Kara Tpcic (3) privEc.
Apepo 5°. XpOvoc TrapdOoanc

15PROC002962776
2015-08-10 Aiapou opi4c-rai aE TpEIC (3) pnvcc
1. 0 xpovoc rrAnpouc rrapa6oanc GE Aciroupyia TOU Eo-narra rnv npcpopnvia urroypaTqc Tnc aiip6aanc.
2. 0 aupParikoc xpovoc rrapdooanc prropci pc arroTaan TOU Anporiko0 ZupPoulkfou, pETa
1/4 aurou IDOTEGa aTTo
aro yVWp0,56T11011 TOU appoOiou opyavou, va rraparcivErai ptxpi TO
axcriko airnpa TOU TTp0p110EUTI) TTOU urrolidAAcrai urroxpcwrika rrpiv aTTo Tn AeR11 TOU
auppariko0 xpovou, aupcpwva pc TIC olaTdiEIC TOU Apepou 27 rrapaypaToc 2 TOU
EK110TA.
Apepo 6°. IlapaAaf3n uAikcbv
-rroia auykporcirai aupcpwva pc ric
1. H TrapaAa(3n Oa \five' arro cull- porn) rrapaAal31jc n o
OR:m*1c rou apepou 46 rou EKFIOTA.
2. H oiaOikaala TrapaAapnc ea Om aupcpwva pc TIC biar.gEic TOU apepou 28 rou EK110TA.
3. Kara rn Oiabikaaia rrapaAa6qc ea Oicvcpyneci TTOGOTIK6C Kal ITOIOTIK6C EAcyxoc. 0
TTOIOTIK6C EAEyxoc Ba yivci:
• ME crrieccbpnan kai pakpoakorrika Elkcyxo
• ME TTOGOT1KO EAEyX0 TWV ETTI ptpouc pcpcbv
• ME rrAnpn Aerroupyiko Elkcyxo
4. Fla TIC GUGKEUtc TOU EOTTAI0p00 1TOU ciadyovrai arra TO cwrcpiko o tAcyxoc &warm va
yIVEI arra oicevLbc avayvwpiaptvo ypacpcio TTOU Ba EkAtei o cpy000rqc. ZKOTT6c TOU
cAtyxou Elva' n cakpi6wan TOU movoroc OTI ra pnxavnpara TrAnpouv TOUC aupflarikouc
TEXVIKOOC opouc Kal Trpoolaypacptc, anAaorl TOUC Opouc Kat TrpoOrroetacic TIN Trapoiiaac
Kal 'MC 'n- pocnpopac TOU avaOOXOU TTOU UlTOPAlleriKE KCITa TOV olaywviapo.
Apepo 7°. Xpovoc TrapaAa6qc uAikciiv
1. H Trapaikapti rwv UAIKWV kai q tkooan TWV GXETIKWV TrpWTOKOAAWV rrapaAa6qc ea
rrpaypararroineci cyroc TGIWV
2. 0 aupParikoc xpovoc rrapaAa6qc opi4crai aupcpwva pc TO ApBpo 29 Trapaypacpoc 2 rou
EK110TA.
Aurobikain
TrapaAa6q Kal TrAnpwpq rou Trpopriecurn yivcrai av auvrptxouv 01
3.
Trpourroetacic TOU ApBpou 29 rou EK110TA.
ApBpo 8°. Kupcbacic via curpoecown Trapd000n
TOU aup3ariko0
rad perai Tn
EE TTEGITTTWG1-1 TTOU TO ukko rrapaooeci n ay-mamaTOU
XpOvou
rraparaanc
TTOU
xpovou orrwc Oiapo pcpw...nkc pE TUXOV pETa8E011 Kal pExpi
xopnyilenkc, aupcpwva pE TO Apepo 27 TOU EK110TA, erri6dAlkovrai EKToc wv rrpopAcrropevwv
KUpWGEWV Kal rrpoompo TTOU UTTOA0y14ETal aupcpwva pE TO ApBpo 33 TOU EKFIOTA.
Apepo 9°. ATTOPPILIM GUI-113aTIKWV UAIKWV — avrikardaraan
EE TTEpiTTTWOT] opiariknc arroppitpric TWV UAIKWV 0A6KAriprIC 11 ptpouc inc ouppaTiKric
rrocrortirac, pE arrocpaan TOU AripOTIKOO ZuppouAiou, Oarcpa arra yvwp000rnan TOU appoolou
opyavou, c(pappo4ovrai oi oiaracic TOU Apepou 34 TOU EK110TA.

ApBpo 10°. Kripun rrpownecurn EKTTTWTOU
1. 0 rrpopnecurnc KIVOGGETal tKTTTWTOC aV auvrptxouv oi AOyoi TTOU avacptpovrai GTO
ApBpo 35 TrapaypaToc 1 & 2 TOU EKI1OTA.
2. ITOV Trpopnecurn TTOU KlipOGGETal EKTTTWTOC crri6dAAovrai pE arrexpaan TOU Anporikot)
EuppouAiou oi kupWacic -rrou avaTtpovrai aro ApBpo 35 TrapaypaToc 5 rou EK110TA.
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Apepo 11°. TPOTroc rrAnOwi-iric — arrairoOucva OiKaioAovnriKa via TrAnPwl-liA
pera rriv TrapaAal3r) KUl rriv cvKaramaarl TWV E166JV Kai rriv
1. To 100% Trig ouppaTiKric
aurri ea KaTaRArIeEI ptGa GE xpovo
a0v-rgrl TOU Trpw-roKOAAou opioridic rrapaAaPijc. H
30 HMEPOAOrIAKON HMENIN Ano THNI1APAAABH TOU ripoAoyiou pera TWV 6XETIKL6V
TWV CITTGITOOpEVWV C1TT6 Tr1V Kcipcvri
OiKaioAoyryrimbv TrAripwprjc Kal ITN OAOKA110W011 OAwv
vopoecaia cAtyxwv Kai 61a6iKaaiWv,c(p000v oev 8a uTrapxouV vopiKai KwA0para Kai a(poir
TOV
yivci o rrpoArgrriKoc eAcyxoc arra TOV ETTIT0OTTO TOU EAEyKTIKOO auvcopiou, ot)pcpwva pc
UTTOKEITal
OTIc
KGT01
riprjpa-roc
N. 3202/2003. 0 lipopnecurrjc KaTo Tr1V TTA110Wprj TOU
n -n-Anawpn TOU aupPaaroCixou
TTEpiTTTW611 vopipec K0GTOEIc. ZE TTEpiTTTW011 TTOU
TTIV UTTOPOAtj TOU
Ka6uarcprjaci GTTo T11V avaetTouaa apxr' rpiavra (30) riptpcc pcTa
n avaetrouaa apx11 (o(pciAtTric), crOpcpwva pE Ta ogOpcva
ripoAoyfou TrWAriaric a-rrO
rrapaypaToc
Z.5 rou Nopou 4152/2013 "lipocappowl rric
GTO apepo 1, Trap. Z, uTro2011/7
Plc 16.02.2011 yia T11V KaTaTroAtprlari TWV
EAAriviKric vopoOccriac aTriV 06Ilyia
WERE!
Ka6uarcprjacwv TTA110Wp6JV OTIc cprropiKec ouvaAAaytc", KaeliaraTai urrcprjpcpoc Kai
xwpic va aTraircirai oxArlarl arra rov ouppacrioko. ETriaripaivErai Oil n uTroi3oArj rou
ToKOUc
ripoAoyfou TTC;JAT1Gric 6cv 'mood va yivci irpo Trig rIpEpopriviac EK66oewc TOU TT0WTOKOANOU
OpIGTIKIic TTOIOTIKTjc Kai TTOCTOTIKrjc rrapaikaprjc.
Ta
61KaioAoyrriKa Trou aTrairoUvrai avaTtpovrai ma Apepa 36 & 37 rou EKflOTA.
2.
Apepo 12°. ErriAucrn oimpopWv iJETa Tnv urroviDaTn inc Goaaanc.
Pia TTIV ETTIAU011 TWV Oimpopcbv pera T11V urroypacprj Trig ai3pPaaric cc.pappo4ovrai
rou ApBpou 40 TOU EKFIOTA.

01

Oicrracic

Apepo 13°. ZuvEvvOnon — AAAnAovompia-lipotvKpion
rrpoOlaypacptc Trig rrpoprjeciac Kal OTTIV
rcxviKa xaparrriporma Kaeogovrai GTIc TEXVIKEc
Tcxvit rrpompopa TOU -n- popnecut.
pE TG rexviKa xapaKrripio-riKa TWV
Pia TTIV rrpoArlipri TUXOV TrapcpprivERbv, GxsTiKa
TTIDIV T11V rcAiKr) rTapayycAia, civai
prixavripaTwv, GUGKEUWV Kai AorrrWv cioiKebv UAIKWV, o Avaboxoc,
Arjpo
KaTexoTacti
KaTaAoyo TTOU va rrEpthappavci
urroxpEwptvoc VG urroikthAci via EN/Komi GTOV
ea TrapayyeAeci, n
Kai oAa TG OUVO6EUTIKG GUTOO) TTOU
TOV lamiK6 EorrAiapo (PaaiK6 coirAiapo
ciKovoypa(priptva
tVTUlTa
EKaGTOU, Ta GVTIGTOIXG
OTTOla Oa auvoosOETai CITT6 Tic rcxviKec TrEplypacpec
(prospectus KATT), otaypappara Amoupyiac, aTTo66acwv KATT., TEXV1Ka OTOIXEICI TOU KaTGGKEUGGT11
CoGTE va crroOEIKvOcTai 071
TOUc, TTIGTO1T0111TIKG CE Kal AorTra 1110TOTT0111TIKdt ampaAoCic Aciroupyiac
Ta irpoc rrapayyeAia ciOri aupcpwvo0v pc rig TEXVIKEc TrpoOlaypaqtc.
rapaKoAoueci
OAFS 01 Erracptc Kai GUVEVV0110Elc pug() Trig ETTIT0OTTI1c gl0A6y1101c, ri OTTOIG -rTTOU 1T0OKOTTTEI KaTo T11V EKTEAEGI1 T ng
rriv crreAcorl Inc rrpopileciac KG1 yvwp000rei via Kaec Btpa
11 GITTIO11 OOTWIWV
aOpPaaric, acpcvoc K011 TOU -Fpopriecut a(pCTEpOu, EiTE a(pOpOUV any Trapoxil
orrwaortrrorc
pc tyypaTo.
rrpoi3oArj oicapwviWv CITE or-moor:Fore dAAri Evepycia rj onAWG11 VIVETC11
Oi Ka6c ci6ouc TrpocpopiKtc cruvcvvorjotic ocv Aappavovrai urrotp Kai 6EV oiKaioOrai KavEva arra T01
auppaikAopcva pEpri va Tic crriKaAca6ci pc OTTOIGEdiTTOTE TpoTTO.
Ta

Apepo 14°. licoicyouevo

TWV TIPLIJV

ouvoAiKrj Tiprj Trig irpoocpopac, EvvoeiTai ori rrepthappavovrai (Meg ysviKa 016m-1-avec yia
ETTIOTic ra yeviKdt KOI
rriv rrpoprlOcia, peraTopa TOU ccorrAlopou GTO Epy0. licpthappavovrai
ErrimpaArj go6a TOU avdooxou Ka6Wc Kai TO opEA0c TOU.
EI&IKO aTriv Traparravw Tiprl TrepiAappavcrai Kai ri Agra TWV prIxavriparwv, crucriccucbv,
ava6oxou
opyavwv KG! uAimbv OAwv GUTWV TTOU (30IGKOVTG1 GTO cpyoardaio n aTTIV GTT08gK11 TOU
rrpoKciptvou yia aura irou Eicrayovrai arra TO gurEpiK6 TZIO flcipala n al‘Ao EAAriv1K6 Aipavi Kai 01
oaTravcc eKTEAwvtapoO TrEpiAappavoptvwv Kai TWV ciaaywyiKciN 6aupWv Kai crupTrapopaproUvTwv
ZT11V
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(papwv, TEALi)V Kai 61Kaiwparwv, 01 5arretvcc Traparrtpa peracpopac pExpi TnV topa TOU Mipo
AKpmnpiou Tietpcvwv GE KOVOVIKil Kai OTTOGKOTTTn Acrroupyia pc-ra TIC Trpor3AcTropcvcc ooKiptc.

Apepo 15°. TcxviKa Zmucia

TTOU

uTrof3alkovTai

LIE Tic TTOOOTOPtC

Kai ircanipacptc

E0pcpwva pc TIC TexviKec lipoolaypacptc Kai Triv TEXVIKn EUVVpaCpn YrroxpEcbaswv.

XANIA NOEMBPIOE 2014

0E9fHOHKE
0 AIEYOYN E TYAX:

416

E000KAHE IPANTONAKIO
n0AITEKOZ MHXANIKOE-

YNTAXOH
ANI

roE MHXANIKOE

OEQPHOHKE
0 nPOIETAMENOE MEAETON

BAKAAHE nEPIKAHZ
nOAITIKOE MHXANIKOE

EMHNIKH AHMOKPATIA
AHMOE XANIQN
A/NEH TEXNIKCIN
Yi1HPEEIDN

EPIO

rIPOMHOEIA IATPOTEXNOAOIIKOY
KAI EENOAOXEIAKOY E.E011AIEMOY
AHMOE XANION
382.075,0 €
EEFIA

15PROC002962776
2015-08-10
00PEAE
IIPOinEMOE
XPHM/EH

TEXNIKEE 11P0A1A1PA$VEE
A. EIAIKEE TEXNIKEE 11P0A1ArPMDEE IATPOTEXN0A0rIKOY KAI EENOAOXEIAKOY
EE011AIEMOY

A/A

Elft0I

KOA.

TEXNIKH 11EPIrPACDH
1-1/inpwc aurop.aroc enaparie4oc 041c:wog, niteKrpuoic Aeiroupylac [LE evowp.arwilevn
arRovevvnrpta. Na biaetrei rouAaxiorov 5 npoypaRRara anocrceipwanc crtouc 134° Kai

11110,

1

2

B3A01

88600

HAEKTPIKOZ KAIBANO1
TAXEIAI ArlOITEIPOEHZ

WYrE10 ArlOOHKEY1H1
0APMAKCIN nA1KOY

121° C. Na bicteiret npoypap.p.ara via ruitivReva Kai CRUALK1a Eton. rpnyopn (raxei.a)
anoardpwan 10 XETITL;JV otouc 134° C. KOKAoi epyacktc Kat 6LayVWCrlic nou eiityxovrai and)
RiKpoeneWvaarn. 11JrAnaKec evbeiAeic TWV napaptcpwv avatkopetc.(Daan Kevo6 rtptv
Kai eneira and tn ctieton anoareipwanc. flpocructaia trig arRovevynrpiac cure) rnv anouoia
\repot). BaKrnpiaKo tkarpo. Evowp.arwitevoc eiccunwing via Inv KaraypacH rwv napaRerpwv
anocrcetpwonc. OaAagoc cute) avo41.6wro xotituPa AISI 304, xwpnriKornrac
nepbrou 18 Airpwv. EkonkoRevoc Re 4 bi.oKouc via ra epvcacia. Na Rnv uctAararai
avayKn via KEVIpLKLI napoxn Kat anocrrpavvion 66ctroc.
XwpriciKornra nepi.nou 150 Aitpa. Etipoc Oepp.oKpaolac neptriou +2°C e wc +8°
C. ME VUOIV71716pTa [LE &Tad T0111.01. AeopUi30c ctepoouunteacric nou SEV TlEplkEL
VuoPo4eopciv0paKEc. Avoivp.a Kai lc/W.014w lie Kiteubi. LIJOkn iie ectvayKaoRevn pon
&pa. LlincinaKn ev6aAn. AKOUCT1LK6 Kat ORTI.105 an µa ouvavepRoo. Ekoniiialievo Re pacfna Kat
axapec ekomovognang Wrlc• Na rortoBeretrai xwveura crag p.ovabec epitapiwv

3

68E00

ErlIAMIEA10 WYrE10
EPrAITHPIOY

nou nepiypackovrai otriv apxireKroviKri ReA.ern.
XwpnriKornra itepbrou 200 Xirpa. Eawreptdc enictdvetec ad)
avoketbwro xduNul3a. Ttooepa pu0p.gop.eva patina. EOpoc OepRoKpacsiac twc 4° C Kara
npootyytan. ME auroitarn anoilJukn Kai ECIWTEp1K6 (*TIDO. LP nctitaKn evbeikri
BepRoKpaatac.
HAEKrpiKn KM.vn reaodpwv rµnRarwv. HA.EKIpixn pOeRion riinp.aroc nA.arng (aria TM/
opgovria Oeon twc rig 65° rouXaxicycov) Re ouvouaop.6 nAarric KaOtoRaroc Re auroRaro
neptypctitp.a atiniaroc Kai oMoenan npoKeiRevou va Reiweei o Ki.vouvoc 13X64371c TWVICYCLbV
ectiri.ac vbapaii.tctroc Kai via Try avean TWV acreevWv. WiercpiKn pOORion yov&ou Fowler
(alto -my opt4ovria Beon twc rig 35° nepbrou). Otan Trendelenburg Kat anti-Trendelenburg

411,

Ong 12° TOUVEXICYTOV 1.1.6 elicanpia otepiou.
PuOploeic rµnp.ctroc nobiWv geow obovrwrng pot136ou. EtiKoXa acintipoo veva nitalota Kat
rd.vaKec via TO KEVOu. Kal ra nobta. illiarct)opp.a 0-CW1101'10c KaTCLOKEUaagtvn anti ABS,
EOKoAa anoonWp.evn via EOKOAO Kaeapiaita. napoxn Ware va Kacacrcei. buvarn n
TOMetT11011 IOU noik.ou e yxuang OE KaBe ywvia. 4 nepi0rpe(1)6Revoi rpoXoi, vac arta aurok
Ka0o6nynriKoc, 15 EK. TOUVLXIOTOV, iie Kevrp1K6 otiarniia nebnanc. 01A_taardoeic Trig
4

COB03

KAINH NOZHAEIAZ, HAEKTPIKH

niiarctiopRac TOU arp6p.aroc eivaillEpirCOU 200X90 EK. KAI:LLCM 64701.1c LIXEKTpLKO6 71Er:ATIOU
45-85 EK. KaraaKeun: n136011, TO Taal= -Eng Kiiivng Kai n nXarckopita IOU arpWitaroc etym.
KaTCLOKEUaaitba alto xc1ui3500WAAVa, EITLLIJEU6apyupwitevo Kai OaRitevo nA.EKTpOCITCCCLO
Re noMpa ETIOkELKOU noXuearepa. Ta Taal.= yia TO KEVIAL Kai TCL71651.0t eivai
KaraaKeuotaReva and xaAuP5oawXnva, xwpic °awn* acKpec. Oi nivaxec yia TO KELINiAL KUL
ra nobia that. KaraaKeuaopivoi and noXucrcpwilariK6 raacraK6. 01 apepwrot cnivbeoitoi
TWV rRnIldrEWV TWV KAivibv eivai euStKa. axebiaoRivoi yia rnv npocrcada TWV
awooKenaagarwv. H oXn KaraaKeun va bictetrei StabiKaoiec via eliKoXo Ka0apicnio Kat
anoX6Ravan. Eaprni.tara: 4 rpoxoi anocyBearnpec KpoCiaewv npooraotac roixou
KaraoKeuaogevoi ano PVC. floitoc evxuang Re boo ayKtorpa anti enixpwinwp.tvo xoulul3a.
Mon bictypaiiRarwv cute) avokeibwro xdOtul3a Re aarnpiwro ayKicrrpo via e yypacka Kat
TILOT071000Elc.111.0T07101.71TLK6 710U bniubvet in au RROpcl)won TWV npoott•epop.evwv
npotOvcwv Re rig anairnaeic rng 05nviac 93/42/EOK -Eng 14ng louvinu 1993 CIXETIK6 [LE ra
iarporexvoNoyiKet npotovra. nicrconoinuth EN 60601-2-38 larpiKoc nXeicuptKoc eonXicsii6c.

TEXNIKEE 11P0A1A1PA(DEE

LEA. 1 ATIO 11

Mepoc 2-38: Rot]4c anal:Ent:Tic via rnv aacktitEia nXErtpucti)v KAivwv voanAEtac.
va rtintiara, EkonXiatitvo tiE EnilipabuvriKo Oovac, o apietioc TWV
Erpthua tie no/Jan/I
T1.17111.6TWV GU[tflatoc p.E Toy ctpt0p.0 TWV rim tiarwv -clic KAivng. KarctaKEuciap.evo am!) ackpo
no/wEaripa, 7tUKvougac 40 kg/m3, 710U EOWKXEIETCtl OE Ockaatia arta Iiiati(36Ki (TOUM)(1.0TOV
KaTO 80% ), tie cl)Eptioudtp OT1-1 11e071 -ung utKpric TIXEUpac too arpOuctroc. EkortAiatitvo tic
KaAu lava OTOWIICICOc, to 0/1010 IlAtVETal t cog -mug 95° C, avrtarariKo, tic ErtifipabuvrtKo
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clAavac, abial3poxo, avrtPartnptbiaKo. Kautitia nou EvawttarcbvEl. Eibuya rOttyuara
npoKEttievou va potuwed. n avroxn TOU Kai (1)Eptioudp aro titao Trig titKpnc ITAEUpacc TOU
arpthuarocAtimc crupd)tiaroc rouAcixtarov 12 EK. Ataaraactc au µOct* 11E rig Staaretactc -Eng

5

COS00

ETAT0 OPON TPDXHAATO

KX(vng.
PuetgotiEvo 0 timc 120-220 EK., rOtartal3otan tic 5 nep1crtpc0p.Evouc
rpoxo0c. Airan pa(36oc aviacrtpo, nou au tirtcpaaul3avet awn npoc anoci)uyn Trig
anoa6v6Eang cute) Tr" paP6o Peon Kat aocrtnua aackatanc. KaraaKEuaautvo and,
avoksibwro xaul3a.
Tpoxaaro napafidtv navw OE rpoxok [LE ticrciVu.Ko nAaiaio, ipia iwc rtaaEpa runttara, µE

6

COV00

rIAPABAN TPDXHAATO

petvEc yia arcpiwan Kouprtvthv.'Yt.Poc nEpinou 180 EK.
Ertioanibio Eptidpio anti avokeibwro xaur3a. KaraaKEun and, avokdowto xau pa ticvaou
maxoug, rtinou 304, auyKO/anan hell-arc Kal apepurcn biarakn nou ixci auyKoUneEi Kara
wog, ayKiarpa noprac via to poAo vatAov,
antiEta. ME tiEvrEatbec noprac ranpouc

IA

Eraxpwp.iwpiva xepoOka alto opctxamo aOptict. 2 yuatvEc noprec µE 1/4 '' &Tao
7

C1K10

EPMAPIO ArlOOHKEYEHE
XEIPOYPrElOY

%IP

8

C1M00

KAINH EEETAITHPIQN

9

C1MO2

IKAAOrlATAKI EEETAITIKHE
KAINHE

aanputitvo vuai aact•adac.
3 patina and) avokEtawro xau13a tiE pueugouEvo 61.1.ioc. AEIO EC:U.1E1Mo, XWO1c cunobta yia
EOKOXO Kaeapiatia. Ataarocaetc nEpinou 90X43X180 EK (11XBXY).2711161.W071: AVTi. IOU
avokEt6wrou xau (3a, tinopoOv va npoo4cpeo6v EvaAAaKtiKa zAAa aveElatKa,
avubtaf3pwriKa noXupc pri UALKa.
KXivn buo rtintuarwv, utiniXng avroxnc. Puettgoticvn rtharn KotOtatiaroc µtaw obovrwrnc
pal3bou n emou KardthAnAou unxavtatio0. CDouaKwro µaka apeuct alto pLvato,
Evcswilatwevril3aan arnptkric via poAO xaprio0 Ekiraanc arnv Kcctian Inc KAivng.
IwAnywra xa0(36ivo rOtaiato, Enixpwutwutvo. MtycOoc nEpinou 190X65X75 EK. (MXRXY).
Move) aKaAortaraKt GE rtaacpa nobta tic avrioXtaenriKn 13aan. MEroOkiuxn KaraaKEtin 1.1.E
eXacruxn avuoMoOrTridi ElltV6U011 OTO OKOA0710TOKLY1.1J0c Kara npoatyytan 25 EK.
EltEV6U µbog ctIouaKwroc Kavartic uE rauvaticvo, avOEKrtKo Auto aria 131.VIA1.0. HAEKTIRK6
pO0111.0r1 otkoug (nEpinou 50-85 EK.), eon Trendelenburg rou/uixtorov mg 15° Kat pOOtaan

10

11

C1N00

C1QO1

rlOAYOPONA AIMOAHWIAI

nvonmoNo HAEKTPIKO

rtinuaroc nitarnc. Na nEpu\atif3avEt 2 f3paxi.ovEc unocrunpikng Kat crttc boo rOtEupec Trig
noiwOpovac, ranpwc puougotiEvoug of acc rig KOTEUOtivaac 1.110W Evoc ackttptKot)
Aaan crunptknc via pao xaprio6. OpOvrto 1211(0c TOUXOXICrCOV
auvbtauou. Evawuarwtitvn ,..
180 EK.
(Doprito yuiPonpiovo not) Amoupvci. Kar'Evaiaavn tiE avritiEc KEvoti via yti Lim via va Kol3Ei
ro vtitlio Kai va auX/t4ct in aKavn aria inv Kann. n PIONI XatinXet ErartE6a13opo(3ou. ME
61.71.An 1.10VWG71, Ek0711u01.1eVO µE KaA6/61.0. ME RE01.13X11p.a Kcvoti. ANTAIA KENOY.
AvrAia Kevoti vta vol110 1.16 Staxonrn taXO0c116 XalifiXti, ticaala Kai uipnAn pciegtan
toux«xicrrov, xwpnuorniac rouxaxialov 6 Aftpwv. EortXtatitvo roc° p.E KI.vnIn Man 000
Kat tic Entroixta (Man. EkoratattCvo tie 3 rOnoug Xerabwv Kai Eva ativoXo aaKwv.

41.2
13

C1R00

C1U01

BPECDOZYr01, HAEKTPONIKOZ

ZYrOE AArlEAOY ME
ANAITHMOMETPO

HXEKTOOVIK6 uyapui 1.1.E 41141.01(71 t v6Eikn. Via l3cipoc ewc 10 Kali 11E aKpiPEtot TOU 1
vpatitiaptou. Kotir3ta via on/off, tinbeviKn t vi5Etri Kat buvarornra via Kparnpa.
AcImipoOp.Evo retaurtK6 tinoX. Aiacraicactc nEpinou 300X600X350 xtit.
Zuyog bangbou, nitErtpoviKoc. IKavornra ckoprwang nEpinou 180 Kali 1.16 paep.ovogcrEic
rwv 50 vpatitiapiwv. MCvE6loc rtXari:Poptictc nEpinou 37X28 EK. ME
avrtoXtaenriK6 niAtia. ME avacrtntiouErpo anti 80 EK. t wc 2,5 u.
G.D.
CDopnroc antvibwrnc, c/tEvxotiEvoc and, tuKpocnEkEpyacrtn. IuturEptitaufktvcrat n
Ouvarornra yia Ontiaroborn. Mopcini nAmpocroK: 64aaiKn, KiltitiaKoOttEvn t1Ercti3a1toticvn
EvCpycta. O.F. / O.C.
1. Aaroupvei p.E nA.EKrpuai 61.Kruo KW. unctrapict (Ertavackoprgoticvn). 50 nAcKrpocroK

14

C2B08

AnINIACITHI AlcDAIIKOE,
AYNATOTHTA BHMATOAOTH

tievicrtou Entnibou EvOyciac n toumixicrrov 4 cbpEc napaKoXotAnanc
nAmpoKap&ovpacknuaroc (ECG).
2. Tportoi itectoupyi.ac, xctpoKivrirn, Kap&oucrarponn Kai OE auvxpoviatto [LE TO
n2tEicrpoKapbtoypet4ntia (ECG). Auroupyta aurottarng aKoitoul3(ac.
3. tv6EIAn rou nAelcupoKapotovpact•ntiaroc (ECG) Kai npocupertKa rou Sp02 (KopEatio0 TOU
okuvovou aro atua) µCaw paddle n nXEicrpo&wv. Erik:mg t v6Eikn thpac, biaetatting
EvtpvEtac."Eyxpwun oeovn tiEyteoug roukixtarov 5,5 ".
4. Xpovoc 4,600.071c twv 2001 to tievicrto OE 5 bEurEpoXenra.
5. EvOyEta: 0-270 Joules.
6. flepUtntlin autiOdtvroc.
7. Paddles: KlmaiKa paddles tiE Koala xELpoKiNntng n aurouarnc cyypatimic, via EvniaKcc Kat
via Try naibiarpiKn. AtariElErat 1.IE uaKpO KOAW61.0 too paddle.
8. AELKTEc ckopT1.011c/ET01.1.10T71Tac.

TEXNIKEE 11P0AIMPA(DEE

SEA. 2 AFIO 11

9. EkwrEptKoc Prittaroborric p.E auroKok\nra nA.EKrpoSta aruvi6wang / (inparotiorn.
BnparobortKoc puettoc ano 30-180 bpm Kat notAtitKo papa 0-140 mA.
10. Avrtcrca%non avrtoraanc.
11. 0EptaKoc EKTUTIWTtic yta rnv Kataypa4n TWV EM)avgap.Evwv napapErpwv.
12. Mvnttn vta roukixtcrrov 40 oupPavra tie apxctoBErnan 6E6ot.tivwv np.Epottnvi.ac/thpac.
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C2B09

16

C2C00

kr
17

18

C2CO1

C2L00

AnINIftrITHI AYTOMATOI

CDopria5c, aurottaroc EkwrEptKoc capvt6wrng (AED), 1.1E (1)WVITELKEc EvroAtc/o6nvi.Ec arnv
EXXnvuoi vAtkroa. Auktauai rExvoXoyi.a. tvoetkn asKrpoKap5tovpactinttaroc (ECG) Kat
p.vnttn anoOnKEuanc TOU au µ13avroc. Auvarornra crOv6Eong t.tE unoAovt.crrn n I:I:loan-to

AIKOI ANAMOIONHIHI
ENHAIKC2N

unoXoytarn Ina peraci)opa ogottivwv. EkonAtattEvoc IIE ttnarapi.a, enKn anoEInKEuang Kat
Eva iEuyapl aurom5AAnra riltEKrpobta (pads).
Fla OAFS rig auuctdc op.a.SEc dtvw TWV 10 ET6JV. XELpoKivnroc aaKoc
rKornrac nEpinou 1,5 Xixpwv, ano fltvato. nitEupixo Grown
avct4woyovrlarlc Xwpra
Etaaywync okuvovou tte I3c0431.5a in Enavanvonc. ME nowt/VA and artoarapthattlec

AIKOI ANAZCIOrONHIHI
rIAIAIATPIKOI

AIArNOITIKO IET

npoowni.6Ec.
Fla nauSta 18 ttnv6.)v iwc 10 ET60V. XELpoKi.vnroc mimic ava4i)oyovnanc, xwprirtKornrac
nepinou 0,5 Airpwv, anol3tvato. nitEuptKo Grow Etaaywync okuvovou IA fica[31.6a lin
Enavanvonc. Na 6mOtrEtI3a4(.6a ac4c0tEtac via ruloac ttEvaOrEpec TWV 35 cm H20.
ME notKuVa and anoorEtpcbotµEc npoowni.6Ec.
at nou va al-tam/term ano tii.a Acd3n IIE Xatorrnpa cOtovovou, Eva Kupro AapuyytKo
KaepErrun, Eva ocPeattoaKonto, Eva tack:wont° Kat pia Act(31.6a auvKparnanc Inc vAthaaac.
H Acd36 va Eivat and EA4pt5 ttErakNo IIE aveacrua5, avrtatoOnmo cinviptatia Kat &aKonrn
on/off. To WTOOK6TU.0 va Op KR/nrc5 TWilia navw ano TOV 4am5Eari.aanc. Na npoackipovrat
IA pia aapa and 6ta0ruaEic, rouAdoo.crrov 2 iwc 5 XLA. To octOcattooKanto va 6taOita
avacraletaan Sta0AccartKo6 ad)aAttaroc p.EraW +20D Kat -20D t.tE TO oAtoenrnpa aKpric
6axraou. AtaKoc EXEYXOU avoi.vp.aroc fIE avtavEurn EKKevrpou arEOwanc, aKriva wXcuitg
KriXibac Kat akiLva Eupdac vwviac. Na napexErat pc enKri.
IC/maim: am/ay° avcdpalanc perpnang nizong Kaethc Kat rou puOttoO rwv napthv Kat Trig
picric aprnptaKng 711.E011c. IlEpaaliPaVEl nataKo okOp.Erpo, BepttottErpo Kat EOWTEplKo
EKTUTEWTel. ArOtoc npovpapttartattoc, µEvan tPnctitami o0ovn Kat Ev5Etkn Trig KU parop.opt rjc

C2P10

OPrANO ANAIMAKTHI
METPHIHI
rIlEIHI/PYOMOY/OEYMETPIAI

20

C2P11

ICDYTMOMANOMETPO,
ENHAIKON, DOPHTO

21

C2P12

II:DYrMOMANOMETPO,
rIAltirIN, cDOPHTO

22

C2P15

IsZYTMOMANOMETPO, KINHTO

23

C2700

ITHOOIK01110

24

C3A01

TPDXHAATO ErIlt,EIHI
TPAYMATON/EPrAAEK)N,
MEI=

19

%or

TEXNIKEE 1-1P0AIAIPA(DES

anOuattovpdakou.
Xpnotportotet TrIV raXavrwatpErpmn paoSo via va rtpoo&optaa. VI GUOTOXIK6 Kat
6taaroXtKn nixon, tri µEon aprnptaKn nican Kat TOV puOtto TWV TM/416N I.LE rExvoXovia
Straot5 awAnva. EvaKpttlevo ano rov KaraaKEuao-rn via XpfjOrl GE unEpraotKok Kat
unoracruco6c ao6EvEic.'ExEt Evowparwttivo Et6tKO AoviataKo artOpptikng cl)ap.aroc
nl Trig Kivnang TOU ao0Evn.
Kivnanc via Tr1V
nEpaaaavEL au-toga-En AELTOUpyta aprriptaKng rdEanc, AEtroupvi.a aprnptaKng nizonc,
npoypapitiartOttEvoug auvavEpttok Kat EvowttarwµEvn pvnp.n. Kitaaudi 6taativ6Eon
unoAovtorn RS-232 yia rnv anocrran TWV GTOLXEIWV ao0Evtbv aro 61.1ccuo n TOV unaovicrun
Gag. Ei.0o6oc 12V DC. Anroupvei pc tmarapiEc Kat naptxErat p.E E1.61.0 MA/U(1136°n.
Ictiuyttottavot.tErpo nou Auroupyel. µE EitaariKn (PoticsKa. BaettovottntlEvo anti 0-300
mm Hg. EkortMattivo Ile rcEpopp(SEc EvnX(Kwv [LE (3EAKpo Kat Kourt.
14)uyttopavop.Erpo not) Amour:I/Et µE EXaartxn 4/otiaKa, Entrpane4ou T15710U.
Baettovottrittevo and 0-300 mm Hg. Ekoratottivo tic rrEptxetplbec EvnA.I.Kwv tic PEAKpo Kat
KOUTi.
E4UV11011aVop.ETp0 nou Aaroupyd. tic EACtOTIKIj ckoticyKa. Baettovottnp.tvo anO 0-300 mm Hg.
gorrAtottivo tic rteptxEtplbec EvnA(Kwv IA (3EXKpo Kai (3don Etoucnc KaraaKEunc, utPang
avroxnct.tE 5 rpoxotic, pc puOtgottevo Otlioc.
Kara/VIA° roan yta Evatmc 000 Kat via nat6tarptKri xpnon. Atacivavp.ara Evtcrxu viva ano
i.vEc yuatot5, ttaXaKic EAcd.Ec Kat puetitOREva bi-naurals. EkonAtcrOvo ttE
avrcuVtalcruak Staclvdtvµara Kat avraAaKuKtc EAai.ec.
IwArivcorc5nAcdoto ano avokE(.6wro xauf3a RE 6u° crca0Epa packa and avokE(6wro xaul3a
Kat rtEptarp4ottEvoug rpoxotic. MiyEEloc nEpinou 850X750X500 xtA (YXnXB).

SEA. 3 A110 11

Tpoxaccro Ellibarric mp-aulthTWV-4CLpilaKWV, EkOITA1.01.1tV0 11E cup-rap:it. AvesKmiKn
Kama°'<curl ano noXupEptc, EUKoXo crrov KaGapiallo Kat tnv anoXopavon. ALio oupthpia
136Eloug nEpinou 10 EK. 11E EOWTEIN.Ka xwpi.oporra. Tpi.a oupmapia1368oug ITEpixOU 15 EK. p.E
EOWTEOlKet xwpiogama. EnickavEia avOEKriKn amn x(ipakn, xumEup.tvn I.LE unEput.koplvo
)(a/Nog 3 nXeupcbv.YLIKK xeRoug nEpi.nou 1 EK. Aal3n (Anong. Tpoxoi. 125 xiXtormbv 11E 2
4ptva Kai rtpoct)uXarrtipEc npooKpouong. AiacrthoEic Kama npootyyion: 900X600X950 xiX
(11XBXY).Na nEpaap.13(1(vEi ma aK6Xou0a Eaptniict-ca:
- kaavEgryrric oupwyci)v Kai owitrivioKwv 1.1E 10 xtbpoug (6iavop.n First In-First Out)
- AiaKoc ypa4mic nou avactUpEmai crra nXavia
- Imnpiypo yta TO TOt.00TI.Ko boxelo anoppip.p.amwv
- EuXXtrang anoppippamwv nEpinou 15 Ximpwv ilE nXaoliKn oaKoidia
- Avoixrnpi ap.notiXac
- 2-3 PonenmiKoi. 6i.OK01.7ta.VW GE 06r1y6
luvoXiKtc 5iacruaneic nEpinou 900X600X950 xiX (11XBXY). EkonXiopivo IIE cruppipia nou
KXEL5thvouv. AVOEKTIK(jKamaoKEun ano noXu µEpic. 4 oupmapia rtEptrtou 15 EKamoom(bv pE
EowmEpith xwpiop.ama. EnicimivEia OVOEKTI.Kri am x(5(Pakn, XUTEU Owl 11E urrEput.i.up.tvo
X€1.2koc 3 raEup(bv.Yitioc XEROUc liEpiTIOU 1 EK. Actr3ic (At-long. Tpoxoi. 125 xtkoclubv ie 2
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C3I01

TPDXHAATO CDAPMAKCIN/
EnIAEZHE TPAYMATON

C3I04

TPDXHAATO
ErIEWONTON/ANAZOOIONHEHE

27

C3107

TPDXHAATO
CDAPMAKCIN/Eill,SEEHE
TPAYMATON

28

C3L01

ANAPPOCDHEH, HAEKTPIKH,
CDOPHTH, YWHAOY KENOY,
MONNE CDIAAHE
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46

41.
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C3L04

ANAPPOOHIH, HAEKTPIKH,
TPDXHAATH, YLPHAOY KENOY,
filrlAHE CDIAAHE

30

C3R00

TPDXHAATO rYWOY

31

C3W00

AEKANOITATHE, ArlA0E

TEXNIKEZ 11P0AIAIPA<DES

(1)ptva Kai rtpoifiuXaKinpec npooKpouonc.
Na nEpOtapf3avei ma amiXou0a Ekapmnp.ama:
-nEpunpecbdp.evoc 61.0Koc OETILVISWT6
- o6K6 (indang ocuyovou
- Imnpiypo yia TO raaoTiK6 6oxdo anoppip.p.amwv
-116Xoc iyxuang puep.gop.Evou UtPoug
- lavi.6a unoomnpiknc Kama mnv KapotonvEupoviral avcgwoyovnan
- Ava6inXo0µEvoc 61.0Koc ypalinic
- Ea/Vic-mg curoppip.p.thwv nEpinou 15 Xixpwv 1./E raaomucn oaKoNta
TpoxnXamo Eni.6cong tpaupdtmwv4app.6.Kwv, EkOTIALGOVO 1.IE allinapia. AveacriKn
KamaoKeun core) noXuvEptc, EUKcao crrov Kaeapiatio Kai mnv anoXOpavon, yia pErctOpd
OUOKEUWV. AU° aupmapict paeouc TiEpi.TIOU 10 EK. 11E EOWTEOLKO xwpiop.ama. Enutdvaa
OVOEKTIKII amXdtpakrl, XUTEUp.eVr1 µE urtepuikop.tvo XER0c 3 rthEupthv."YLI.ioc XEUNOUg
rrEpi.nou 1 EK. ACtfirl WerprIc. Tpoxol. 125 xu\ loomcbv 11E 2 ckpeva Kai TrpocOuXaKmnpEc
npooKpouong. Atacrraocic Kama npootyyton: 900X600X950 xiX (11XBXY).
Ayala KEVO0 ranpwc tyKXEicrrn, xwpic Xinavon. XaparrnpiamiKet nou va nEpu\al.1136cvEt:
- (Iumeivn ev5Eikri XEimoupytac
- flpoomacri.a ano muxata avappochon uypcbv oro EawmEpiK6 mng avmMag
- EUpoc Kum') 0-635 mm Hg nEpinou, 6ia4avng pEmpning KEvo6, Euaio6nrn 13aX131.6a
pO6p.iong KEvOiI
- IKavomnma avappochong nEpinou 35 Ximpa/XErtmO
- BcoccripiaKo CATO° OTrIV Ult060X11 Trig OUOKEUnc, ?taPn p.EmacPopac
- Ba0p.ovognp.ivn cinan avappoct)nang 1 Ximpou 11E 61.OKOITTri unEpOpmwonc, cOiculaio
unEpxEiXiong p.E npacreemn npoomacria unEpxEikong
- IwAtivEc Kai Ka0Emnpac
- 0Xa ma TlInp.ccra epxovrai GE Enackn µE Toy KX1.13avo via Tic EKKpioEic
AvmXia KEvoO ranpwc t vd.Etomn, xwpi.c Xinavon. EmnpiEmai OE 1360r1 11E mtooEpic
avuomamiKok nEptampecOp.Evoug mpoxok Kat crUomnpo nt6nonc. XapaKmnpiomiKet nou va
rrEpu\aaavEi: - OwmEivn t v6Eikn Xamoupyiac, - EOpoc KEvoit 0-675 mmHg nepinou, IKavomnma avappoctriong Trepi.nou 35 Xixpa/XErrro, - 6ic4avng p.Empung KEvoti, Euaio6nmn
Pou\1316a pOOpiong KEvoti, - BcocrnpiaKo (tampo arnv uno6oxn Trig GUOKEU rig, 6iaKoning
unEpckiprwanc, - Ba8µovop.npevec cbiaXEc avappochang 2X4 Ximpwv — EtiKoXa npoopacctipn
Kai wan aXXavn it Lang, luAnvEc Kal Ka6Emnpac, -'0Xa ma mpni.tama GE Enact)nµE Toy
difiavo yia Tic EKKOLOElc
EnicbdtvEia ano avokdowmo xaXul3a 18/10 iiE biaometoEic nEpinou 850X950X600 xiX. (YX1IXB)
Kai pricki npotKmaang (50X55 EK.). Erl)o6iaap.vo pE 1 oupmapi1360oug neptnou 25 EK. Ta
unoXouta oupmapiag fititeoc ITEOITCOU 15 EK. AVTIOTOTIK01. mpoxol. TWV 125 xiXioom(bv p.E 2
cl)ptva. Na nEpaap.13avouv ma aKoitou6a Ekapmnµama:
- 11ACICTOK6 XEKliVrI omnpiyptvn OTI1V nitEupa.
- Zu/tXtKmn arroppip.gawv pE raao-riKn oaKoiact
ErusixivEia am!) avogEI.6wmo xauf3a 18/10 p.E 6taomficrEic nEpinou 850X950X600 xiX. (YxnXB)
Kai pacinnpoiKmacrng (50X55 EK.). al)o&aap.tvoge 1 oupmetpi fideoug nEpinou 25 EK. Ta
unaoina oupmapiapEr3dteog nEpinou 15 EK. AVTIOTOTIKOITOOX0( TWV 125 XIALOCrTWV 11E 2
4pEva. Na nEpaap.f3avouv ma aKoXou0a Ekapmni.tama:
- FlAaaTIK6 XEK6V11 omnpiypivn OTrIV TIAEUpet
- ZukItticrn anoppipgawv p.E nXacrrixn craKooXa

SEA. 4 Ano 11

(DOPI1Tel 1.10V6512 TIOU EXtyxetat and taKpoenEkEpyacruj Kal ARTOUpyd. 1.1E EvctAAa000µEvo

pEURa Kal 1.1E µnatapia.
t•PricinctKrj EVSEIkn IWV ttp.Wv avackopac, TOU puEktod pong Kat TOU OUVOALK01) OyKou nou
EyxUenKE. Amoupyia Statnpnang avowing 4,M13ac (KVO) yta va &awned n oSoc Eyxuong
avatar') inata and try oXoKXrjpwan Tng rtpoypaµµcatoOvng iyxuanc. Mvniin SE5oµevwv
of nepirawan npoowPwris StaKonnc. PuOµgoµEva opta nieang t YXuarlc•
npoypaggattOp.cvn Ina autopean 6EutEpEdouaa t yxuan, npoaracria EXEO0Epnc pang, nou
EvEpyonotEttat aKoun Kat ye avouan to Odpa. Evawµatwµtvn Enavatflopt0µEvn
µrtatapia, nou ckopti4tat autopata Karla in X€itoupy(a iou EvaXitaaaoµEvou Ind µatoc. H
tiova5a Oa npinEt autouata va ElapenEtat arnv Kardtaratan XELtoupytac µE unatapia ae
TIEGIATWarl Kara TrIV onota n napoxrj EvcactaaduEvou pEdµatoc StaKortEi. Ekorataplyn µE
OUGKEU 6 atninkng yta Mani) opWv. XapaKtnptanKa Xatoupytac (Kara npocrOytan): lOtitiaKa
pOOµtang pueµod pons: 0,1-999,9 MIAL1pa GE auknoac 0,1 ml/Wpa. AKpif3Eta ± 5%.
10dµaKa pautang auvokKod dyKou: 0,1 - 9999 ml 11E auknaetc 0,1 ml. PuBµOµEvoc pu0µ6c
5tcanpnang avowing Vteflac (KVO). PuOugottevn nixan eyxuang GE war:kw-coy tpia
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C4G00

C4.101

ANTAIA ErXY1HE,
OrKOMETPIKH

EEETAITIKH AYXNIA, EDITOIXIA

µt rpou. flpor3oXktc pueµtOtievoc opgovtta Kat KdOEta. Evawutattotteva atotxEta

glir

34

C4L01

Eninga. Autoµatn pliwani3Xwod t nata anti try anobiaµEuan rnc anc4paknc. HxnuKol.
Kat MVO( auvayEpµoi. attc aKOIXou0Ec rtEporabaetc: TiXoc ing eyxuanc, Eaw-ccpual
SuaXmoupyia, c4d0tµct odic, avouan 00pa, aOac cruov aywyo, anocivakn, &Sao boxdo,
XallnAli grtarapta. Na µnape( vat auvoE0E1. µE auyKEKpipivn pecan, wave] va SEauEda£1. Kat
va napexa nXElapudi Evipyact of TOUAGX1OTOV 01. auaKEutc. Auvatotnta KEvrpudlc
Otaxdpiang Xmoupylac, µa0 µE ay-0(£S auptyytbv.
"Evtaan (*tog t we 20.000 lux of anocructan 1 µttpou. OeppiaKpacrict xpthµatoc navw alto
4000° K. AlalleTp0c iou neotou ckwtoc iwc 20 €K. /LEGITIOU GE anoataan 1 Otpou. Bpaxiovctc
nEpbtou 1
1.1E Stran apOpwan, mak/a navw ano 130 EK. ano TOV TOiXO, 1:1601110r1dtkoug

TENTA OEYrONOY

ts5

C5N10

CDOPE10 AZOENCIN,
EnElrONTDN, METABAHTOY
YWOYI

36

D3M04

ANADHPIKH DOAYOPONA,
ENHAIKON

37

EOGOO

POOMETPO/PYOMIITHI
tDIAAHIOEYrONOY, ME
YrPANTHPA

µEraaxnuattarn Kal EXOXOU.
Na KpEµacrrEL navw anti Try KX1.vn TOU aa0Evok yta triv napoxneEpandac aepoXO µatoc GE
arayovt&a, nEpti3aXXovcoc utPriAnc uypaaiac Kat okuyovo0Epandac. Iticrrn µa LPflc Nita
tnv napoxn OEpµoKpackac touXdtxtcrrov 8° C xapfiXotEpric anti in 0EpµoKpaaia
neptliia/Vkavroc. Na GU111IEGIAG1.113MEI. VE4)EA07101/1T6 11E xwprICLKoTrITCE 6Ek011.1EVeic
toukftxtatov 1500 cc Kat cat000an nEpinou 5cc/XEnto, µE in xpnan catEatayµevou vEpou' .
Mtyta-rn auyKtvtpwan 02 nEpinou 50% . Na 71Epaap.13avEt puOuRral 02 Kat µErpritn pang.
06Xoc anti Stackavk Taacrruco, Enavaxpnattionoinatµoc, niajpwc KXEtatoc, [LE 4 avoiyuata
clnpµoudtp. OAa ra tµnµata nptnEt va unopotiv va uno136XXovrat GE anoacdpwan GE
KX1.13avo n of Kpda anocrmipwan Errec ant!) toy 06Xo nou Oa npina va anoXuµaivEtat. Na
nEptAaµf3avEt t vav tµavca ydwanc, Ware va anoclxuxeci n auaaWpEuan crcatiKod
nNEtaptauod.
METal3cOu\0µEvo inFoc anti ITEGI.ROU 60 - 90 EK., xapn of 2 ctvaaupouevec atnXEc 1100 eXOUV
crrEpEwO6 am odo etKpa TOO ctiopEtou. (Man Trendelenburg / anti-Trendelenburg
(mu/taw-coy 12°) unol3onOodµEvn ano TEVEUWITI.K6 µnxavtap.o Kat avoSual Wall iou
rµnuatoc trig nikettnc (hoc 70°). AmvootartEpatrj ErtickavEta crtpthµaroc, touXaxtatov 2
tµnµdtwv. Ek0TalalltV0 11E MTV:IMMO, aouiPpoxo crtpthµa, mixoug TIEGLTIOU 8 EK.,
11auv6µEvo µE pa135oug auyKparnang via triv aackatiaan TOU crEpthutttoc o-tny racr4opp.a. 4
tpoxo( ano PVC yta triv npocnotata TWV ioixwv. navw GE riacrEptc ayttcrcattKodc
nEptacp€4)6µEvoug tpoxoOc, µE tautoxpovo aOcrtnµa ntonanc, o ivac alto autos ea Etvat
Ka0o6nyrirtKoc rpox6c. A1.611ETpOc TWV tpoxthv 20 EK. AvaStradd µEva nitEuptKet KayKEXct
µ6Koug ITEGIROU 1 µitpou Kat UtPoug 25 EK., ctutoctackaWµEva atry opOta etan. Ado
EtotKic xEtpoXaPtc OTEGEWOVEc to) CMG -(116w:cm KE4)aluoi) oao Kat no&Wv IOU tkopEiou,
WcruE va Etym. EtInicrn n EOKoXn µErackopdt /EuatKrotnta.11XacraKo Kau µµa yta in f3aan TOU
cl)opEtou µE Evawµatwpivo anoenKEuttKo xtbpo Kal EITUT/V0V xthpo yta Tri Inan cOyOvou.
ZuvolaKtc 6Lacrakaac Ka-ai npootyyLari 205X75 EK. (MXI1). Via aa0EvEic Papoug touXaxicrcov
200 Kathy. Na nepu\aµ13avEt noXo Eyxuang avoE6.6wtou xdaul3a µE &rad ayncrpo,11E 2
unoboxic XritPric (mg ywviEc Kai Eva (3onOraK6 Storm µE way-mg yia tr pEraci)opa Trig
auGKEUng napaKoADOerianc, atepEwµtyo GTO tµnµct iwv nocStthy.
EwAnywto nXalato and xdOtul3a µE cInviptaua xpwpiou, avaoutitoUp.Evn axESiaan.
(DouaKurd KaGiaµa, nXdan Kcteiaµatoc Kat PpaxinvEc, Endvouan ano iikviato. Pu(3µ0µEyo
urtono&o, xELpoXal3Ec (beriaric, pirpoonvoi. nepicapE46µEvoi rpoxot, (IvEva. MeyEeoc
KaOlaucttoc nEptnou 48X48 EK. Na nEptitaul3avet crcatc;) optiw 5/51.1E 2 dtyKtatpot crrepewµeva
TIGVW OE El610 61.G.Takfl areOwaric.
Na xwpaEL cinan okuyovou. Na EVOWIIGT6VELI3aX131.5a µEiwanc, µEipntrj rtEptExoµtvou
ckdanc. Pooµupoi3a13µovoµnµivo GE Airpa aya AVM!), 1.1E 6toto-Enµata iou 1 Xitpou.
Pueµ0µEvo nE5ta pc* 0-15 Alma/Xenia. Me npoaapµoyia via va tatpuget atov
uypavtnpa Kat anoanWµEvo uypavajpa anocruEipwanc. EkorOttaµevo µE aeust.
E0K00 TPDXHAATO DIAAHX
Na nEptket ttualtEc Ewg 180 xtA. GE 6LaµEtpo. IwAnywro nXaicrio alto xdau pa µE cOlvipiaµa

TEXNIKESIIPOAIAMAOES

SEA. 5 A1170 11

OPAATOU li EnOkElKng pnrivng. IrEpEwµivo of Otio rpoxok 5tapErpou 100 XLA. ME pctpoorl
5tetrakn duyKparnong µE coluoi5a. Ekonittottevo pE cinean 5 Mrpwv 02.
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E0K00

TPDXHAATO OMANI

EOP10

ANANNEYITHPAE, CDOPHT01,
META(DOPAZ ENEWONTQN

40

E2A01

XEIPOYPI1KO TPAilEZI,
YOPAYAIKO, TPDXHAATO

41

E2J00

TPDXHAATO KAAOI
XEIPOYPrElOY

42

E2L00

TPDXHAATO EPIAAEI0A011AI

E2Q00

XEIPOYPrIKH AYXNIA, KINHTH,
MIKPH

38
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ko

61.

43

TEXNIKEx nPOAIAITAcDEE

Na Reptixet Indu\Ec iwc 180 xa. OE StapErpo. lwXnvwro ractioto anti xdOtu Pa pE tkiviptcrtict
Gokrou 6 EITOkElKeic pritivng. IrEpewµivo OE 6Oo rpoxok Stapirpou 100 XLA. ME pa135o 6
otarakn ouyKparnang tte cOtuoi6a. Ekon/Volley° pE 4tan 5 ?tirpwv 02.
AvanvEuorrIpac ora0EpoO oyKou, KuKittKot) xpovou, Ina EltEvxdµEvo aEptoµ6. TpOnot
Actroupyiac: EXEyx6µEvoc, YTtoponeot)pEvoc-EXEyxopEvoc, SIMV (luyxpovtattivoc otaXEITtwv
urtoxpEwriKoc aeptottoc), PSV (AEptattdc YrtoorrIptkncillEanc), CPAP (ZUVEXeic OETIK111-11E011
AEpctywyoti). Auvarornra pu0µ0µEvou cteptopoO OETI.Kng TEXOEKIIVEUGTI.Keic TILEGIN (PEEP)
ein tion TWV T1.1.1.1bV ouyKevrpwang tguyovou
Kal rtEptoptottoti Trig niEanc. Avattuctripac ytap.....
µErakO TOUMX1.OTOV iou 40% KaL iou 100%. METpliTnc711EOlic aVaJTVEUOTI.Knc oboe.
IlapaKoXotienan Trig ppeak (piytcanc nizonc), Pmean (µtonc rdzanc), PEEP (aEptotto6
0ErtKng TEXOEKT1VEUOTI.Knc rdionc), ponc, Tinsp (xpovou), ouxvornrac. EourtEptKri
ErtavactioprOµEvn µnarapia yta roukixtcrtov 4 WpEc Xmoupyiac. EkonittottEvocilE tµavra
pErackopac, cOopnrrl craiptkn cktanc, µEtwrripa rd.cong 02 Kal cktaAn okuyovou 2 itirpwv.
KaraoKEuaottevo and avokEi6wro xdauf3a. TouXaxtorov 5 rtuivara iou navw pipouc TOO
rpartgtoti. IREuptKcit KavKact and avokEibwro xdOtufia. AVTLOTOCTI.Ko, amvo5tartEparo,
ratipwc rauvottEvo, aotati3poxa µakiltapdtKta °ma outurayk ackptip5Ec uittK6
noltuoupEeavng. Na EXEL rn ouvarornrct Nita Eicsaywyei cuccivoypatimbv KaOET6V. YbpauAtKo
atiormia vta in pOeplon iou OtPoug 70-100 EK. Pi/0µK M rtitarng rpartgtoti twc 70° Kat
ptiepion no6tWv -90° npoc ra Karw µE EXartipto otEpiou. TpoxnXaro, pE atkrtnµa acKlmaluong
rpox6v. Oion Trendelenburg / anti-Trendelenburg 25°/25° Kat nitEuptKr1 Kition 18°.
Na IrEpultattPetvet ra addtou0a Ekaprnµara:
- '<Watley° ornptyµa KEctaluic
- ZE6yog rtruocr6µEvwv Kat puOttgoµEvwv rthambv rtoSubv
- laviba via roucl3paxiovEc, pu0µ0µEvo t".) tlioc 1.1E ptiOpion a4alpLKoO ouv5toµou
- f1EmEtp1.6a µE wawa an613EAKpo
-1µavrac othttaroc p.E ouvoErnpEc Ina crrEpiwon ora rthEupiKa KavKaa
- Moviropfla0oug avatoOnolac µE alcuvwro ocktviccrjpa
- ZUOKEUri tyxuang µE aKuvwro octnyKreipa
- ZEUvoc narEpiroEc Goepel orriptkng yovarou
Ackatpoti put:lc KaSoc alto avoW6wro xdaul3a xwpic pa4P6, 1.1E xEtpoXaf36. To Kaporot
orEpEwttivo OE rioaEptc aVTIOTOILKOk rcEptorpEck5µEvoug ipoxoUc. XwpnrtKornra Kara
lipocityytan 10 ?tirpwv.
Pu0µ01.1EVO CitPoc arto rtEpbrou is 750 XLA. E wc la 1400 xtit. Karacmcur) alto avokEt5wro
xdOtu Pa. Atacrcacreic SinKou Kara rtpootyytori 650X450 XLA. Bawl µE riocreptc avuorartKok
rpoxok. POOµton 614)oug ttE uopaulaKri avOtta not) AEI:mum/Et pE nEvrath.
Atarakn µovoo Aaµrtrnpa. 0EpµoKpaota xpcbtlaroc ruavw ago 4000° K. tvrcton cl)wroc iwc
40.000 LUX OE altoOTa011 1 tterpou. AtapErpoc nEolou cf•wroc twc ITEplITOU 20 EK. OE
anOoraon 1 Orpou. BaEsoc ovotopopci)ou 4)w-ctoµoti crra rouNazorov 40 EKarocrca. Atiknon
0EppoKpaotac OTO TtE610 4)wroc µtKporEpn TWV 12° C. Adrcric xpwttartKng a716600/1c Ra> 92.
,
tvawatwilivoc vetacrxnp.ancrung Kal. OTOI.XEta ElityX0U. Beton 6 rtooubv MIVW GE
avricrucraKok itEptorpE05µEvoug rpoxo6c, µE okrcntia rthononc. P60tuon 64)oug avw TWV
50 EKarocrtWv, ouvokKo OtPoc Kara npootyyton 70 EK. H unoboxel Aaµrtreipa Kat n pion va
EXOUV A.EtEc Erustdvacc, va Etym. Et5KoXEc aro Kaeaptatta Kat TIV anoXtiµavon Kat va
ou µµop4)thvovtat 1.1E to npotuno IEC 60601-2-41.

ZEA. 6 AFIO 11

Movetba via ilovortoXiKei ravel/ rtrikn Kal StrioMO nrIcn. Evepyonoieirai 1.1.E OLOKOTITI1 x€ipoc

15PROC002962776 2015-08-10

44

E3.102

HAEKTPDXEIPOYKIKH
MONAAA

Kai noSoc.
LI,ncinaKri t voeikn -Eng rtpoypaniariapivng iaxt oc. flapaKoXotienan avri.araang ouberepou
nXEICCp051.0U. XaparanpiariKa iax0oc:
Top.rj: eXcixiarn, 175W
MovorroXiKei rtOn: adtxiarn, 80W
AUTOXLK6 rtelkn: EXaxiarri 70W
EkonXtaiievn ge to aKoXou0a Oaprrivara:
-KaX6.Zio yetwang ve au-cm:A/aca nXeKrpoSia (pads) iliac xpijanc.
-AiaKdrang rtevretX, yia 6Xec -mug rpormuc pavortoXualc Kal batoliKeic XEiroupylac,
Kareaniioc via xemoupyda.
-Aaptc nXermo61.wv, eXeyxoiievec alto SiaKortrn rto6oc Kai &ad:Tan xeipoc, KardanXEc via
'Moog -mug rportoug X€itoupyiac.
-OXa ra artapairnra KaXthota ativ6eanc, nepinou 3 'Jima OE p.nKoc.
-Hick-mm(5 vaxamibio.
-HXEK-cpixo vuaripi, euet).
-AaP1.6a Emeepvi.a.c, 21 eKarocrcet.
- HXclapobio veraXivng ayKAnc.
-Ratko KaporadtKi yia. -En bia0eppla.
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E4H04

MONITOP cDOPHTO, 6
KANAAIQN

G.D.
EXivxerai and, iliKpoerteWyaarri, ro eXaxicrm Ell Kavaia, via xprjan ae verackopdt 6
KaraaroXn.
O.C.
1.tv6eton Kup.aropapcbric Kal ilmcinalal COTELKOVIOn TWV ertiXeyp.tvwv rtapagrpwv.
Auvarornra via 6eOrepo KavaXi HKr
2. napacpErpoi vetpnanc-Kuµccrogop4)6c: HK1 (5 artaywyk to Xertro) \HR \ NIBP \ Sp02 \ T \
Resp \ CO2 \ BP
3. tyxpw[in oBovn uiliniiiic avaXuanc, TO EX6)(LOTO 12"
4. Mnatapia via 2 thpec
O.F.
1.ErtacykiEvn rtcp(o6oc thong: 1-24 thpec Tau/taw-toy I.LE avoiXuan 1 XEITT06. Auvoccouita
ertavektraang Tactic twv nponyot4ievwv aaBev6v.
2. Enekepyaata-akioXoynan 61.4opwv rtapakrpwv-Seumbv
3. AvaXuan Karaveypaiiiitvwv napavtrpwv (avaXuan appueidac GE 2 artaywytc HK1
rouXeixiarov rauroxpova, K.Xn.).
SYNAIEPM01: HxnriKoifortriKot ouvaycpµol. GO wl)wva IIE to EN
ARDAAEIA OEPMIKOY EKTYflOTH/ CDIATPAPIEMA
1. Aa4:430ieia-rpocrraaia alto rnv nXEKrpiK6 evOyeia rwv aa0Evi;Jv (nporuno IEC 601-1)
2. flpocrtaai.a auto artiviSiap.o (npoaraoi.a alto paSioauxvornra)
3. EibiKo cfarpripiaga yia rnv arto4.wyn nXelcupop.ayvnriKibv acbaXii.o.rwv (EN 60601-1-1-2)
4. Auvarornra amnrortoinang Kai ekgraanc aup.136yroc axivnrortoiniievng KU wrcopopcjmjc
5. 3 51.cu4iopEuKic raxOrnrec aapwong yia tic rtapaKoXouBoCivevec KU IlaT0110P4*
EEAPTHMATA KaX66ia Kai enavaxpnaii.tonoinailia ekapreivara yia oXec tic napailtrpouc.
vitop OTEpEWIleVO OE Kiyalowila iie iinKoc TOU Bpaxi.ova arrIpikric Kard rtpoaiyvian
Pao

.o

350 xiA., ii€ Xeiroupyi.a along Kai rtepiarpockric
AlASYNAESH
Auvarornra 61.Krowang Ethernet (evatipp.arn ti aaiipilarn) yia Ertekepyacia 6e6oiitvwv Kai
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E4P05

OPIANO METPHEHZ 11AAMOY —
OEYMETPIAE, OAIKH
AIMOUDAIPINH

ertiKoivwvia ILE KEVTIMOtic Zrap.ok.
Movirop via toy rmoaSiopiaigirou nocroaroti KopeaiwO okuyavou Trig aipackaipivng aro
aprnpiaKo alga ge [in erte43ariKa Oaa. ilinckiaK6 iv6eikn rou impel:4106 okuyovou, rou
puBpat) twv rtaXwbv, me oXidic aillocrct)aipivric (SpHb), Inc ve0aiiioackaipi.vng (SpMet).
11E510 Kopcap.oi) 0-100%. nEsto puellOo twv rtaXiabv 40-200 )(Timm. avdt AEITTo. Auvarornra
Enaoyeic uliniX6JV KEEL xotwiA.thv op(WV p.e nxnriKo Kai (grad) auvayepp.o. EkortXiaithvo lie
KaBerrIpa.
HIT ElciZEKa KavaXithv via rauroxpovn anoKrnan Taal:Via-toy iwc 12 arraywy6v. O.F. / O.C.
- luvexeic Karaypacimi GE rtpayiiariKo xpovo 12 Kavaatibv
-tyxpwilri oflovn LCD twv tkl. 6 666eKa 1.i.op4:63v HKI \act utuloYel
- Aoyiaifixo via 'Amnon Kai epiinvela tou NKr. EKreraplvn KaraypacH appuBiliac. MO .tn

47

E5B00

HKr 110AYKANAA01,
TPDXHAATOZ

TEXNIKEE 11130AIAMACEE

via rouitaxicruov 40 FIKI.
- Auvatorryca ertiKoivwvi.ac Ile TO °Limn iia KXiviKricilXnpocOopnang KapoioAoviac via
gra6oan 12 anaywyc;Jv HU (To tom aOcrunp.a yia ra wivirop ei.14)payvetrwv)-Aurovaroi /
gipoKivritoL mortal. AELTOUpyiac.
-1-Pn4naK6 auaKEuri Karaypact* p.e 5uvararnra ertiXoync rtapouai.aang raurOxpovwv
Karaypacinbv. ErcOnwan OAwv TWV KOVCallbV GE aeXi6a A4. —Kivnro ap.4.6io IOU (61.0U
KOTOOKEUaar6
-p.erprjaeic eyxeipi6Lou xprjarn

SEA. 7 AII0 11

-ErtavaitoptiOp.EvEc prtatapi.Ec V.a.riEpl.rtou 40 HU.
EEAPTHMATA
KaXibbio papa:roc, nXEicupoSia, 100 (1)6Xlia xaptioO. KaXiMict HKI µE xwpiath
avtuccrtamacsillES aTtaYwyk, Ei.6iKo c..14.5io Ile 13paxiova via in OtriPlArl tWV nAEKTplKii)V

15PROC002962776 2015-08-10
CrUplidawv.

G.D.
3-diva/tog HIT O.F. / O.C.
- luyExiic Kataypacpn OE npayuatiKo xpovo 3 KavaXidw - Autoµatoi / xEipoKivntot. Tponoi
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E5B01

HKr 3-KANAA01, TPDXHAATOZ

XEITOupyiac
- LP rldnadi aucKeun KatayparPric pE 6uva-rotrita EnOtoync napoucactoric Tautoxpovwv
Karaypacl)thy. - Kiynto agakibio
- EnavactoptiOp.EvEc priataptEc yia nEpinou 40 HU.
EEAPTHMATA
KaAthoio peiiiiatoc, nhicri:11:561.a, 100 4:Itik\a xaptioO. Kcaubbia HKI- [LE xwptota
avriKataotarn.µEc amaYwydc, EibiKo apakibio p.E Opaxiova yia Tri cruipikn tWV nitEicrpiKobv
aupiithwv.

IIIIP
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E6A99

XEIPOYPrIKA EPrAAEIA

ZET EPIAAEION PAMMATON EEOTEPIKON AEOENON
1.IPAAIAI EllEMBAZHI 11,5 EK. STR. SH/SH X1
2. AABIAA !ETON 14,5 EK. 1X2 X1
3. AABIAA MOSQUITO 12,5 EK. STR. X1
4. BEAONOKATOXO CRILE-WOOD 15 EK. X 1

IIOZOTHTA 2

IET EPIAAEION ACDAIPEIHE PAMMATON EEOTEPIKON AZOENON 11010THTA 2
1. LIJAAIAI PAMMATON SPENCER 13 EK. STR. X1
2. TZIMIllAA IIA TO BAMBAKI Adson 12 EK. X1
3. AABIAA IZTON Adson 12 EK. 1X2X1
S.D
11X6pEc ot5otnpa aicrivthv X \navy KaeoXiKr) cocrivoloyuci EkETC(Cri rou aci9Evok
0/F, 0/C
1. AKTINOAOflKH IENNHTPIA
revvritpia nauKopiickwv oiiyxpoync tExvoXoyi.ac, ull)rlAric auxvOrniac, EXEyxouEvn alto
.u.KpoertEkEpyacrrei. Evawarwithvn ouvaterunta yia APR, AEC µE ipnckicuoj t v6Eikn TWV
napapitpwv Kai nXEicrpoviKo xpovoSiaKoirrn. XapOpEvn alto oeovn culnIc vEyaXirtEpn alto
12". loxOcIlEyaXOTEPri 6 Lan TWV 65 kW uE autouatn avricrraBiliori YPallIllic Kai airrogarn
pOeuion EKetoEwcµE Ocadtitoug invicip.oti (AEC) p.E roue avri.crroixok -rpei.c (3) Ocadtp.oug
LOV1.01.100. ME EVOWI.I.CtTWIIEVII TEXVI.K6 IT6tTOVT0c (toptiou Kai TExvidi avekap-rntwv

16,
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HOAO3

AKTINOAOFIKO MHXANHMA,
rENIKO, ZTHMENO ETO AArlEA0
ME BUCKY

TEXNIKEE rIPOAIAIPA(DEE

puOpicsEwv.
Eopoc KV: 40-150 KV
Mtyicrro pEU µa : p.cycairtEpo 6 too 650mA
Xpovoc cucrivoi3oXiong : lxikocrco 'Cu 6EUTEpOXERTOU ( inns)
mAs ano 0,5 iwc 600
N oupitEpactiiPetvei okrrnp.a airroSuiyvwcmc, cutoenKeuon unvup.axwv ort:icapsitwv Kai
Na
EvbEi.kEic ort•altuatwv urinpEolac. LI)nctactio) tv6Eikn Inc ouvauck rtEpioxng TWV EKeEGEWV
OE boon.
2. AKTIN0A0f1K0 TPAI1EZI
AKTivoXoyudi Tpeutga puOp.i4op.Ev0u 6 tl.loug Kat IIXEOUGac ETIL46VElac I.LE Evowuatwevo
Bucky. Na 6EXETal Kaaitec rinity alto 13X18 EK. Ewc 35X43 EK. IluKvotrica aicrivebv X crtnv
naves Eriu:PavEia TOU Tparigio6 TouXaxicrtov 1 xX. Al. Na nEpuNapPavEi edu\auo i0vio1Io6 via
AEC Tpubv 0111.1.61.WV. NA EltaettEi niimpoilayyntiKet ctipiva Kal racupt.Kn Kata unKoc &non.
Na 6exerai acreEveic xwpic rteptopiopok uric KiveicsEic P.E 136P0c p.EyaXOTEpo n [CO TWV 200
Kathy.
3. AYXNIArlAPAIDIHI AKTINON X
IlEpicrrpEckigeking avobou, Taxi)o-rpoch Kai oirthoEuriaKei (0,6 XLX Kai 1,2 XLA). IKaverrnta
anoenKEuang 0Epp.ourac TO EAEQ(LOTO 300 KHU. ME 6UVOtTEMITCX KAIOric Kai XELPOK[VITCO
cniurnila nEpiopiorthv Elicrung 1.1E 4w-tEivil (S'Eop.n ouoia ge TO TtEp[o caiyol3oXi.ac
(collimator). I-rnpi0p.Evn GE Erubant6io f3paxi.ova crcnpikng uE ouvarercnta opi4ovitac Kai
KaO'Oilioc ilEtaKivnang mak Kai nEpiarporinjc trig Auxviac yiipw arca tOV akova TOU
3PaXiova otriPikng Kai EkonXioubn lIE riAEKTp01.16.VVIICI.K6. CIVEVa Kal KOP.Pta EA.OXOU.

ZEA. 8 ATIO 11

4. OPOIO BUCKY AKTINQN X
Opel.° Bucky p.E pixamn 6 xEtpord.vnTri ouvaTennTa K60E-mg p.ETaKi.vnang yta EunriptTnan
aa0Evc;.)v GE lope= n KaOnp.Evn egan 6 avannputh KaporoaKL. Pu8t.u46µEvou oil)oug
Bucky.
51.a6p01.Inc 1.1EycaircEpou 6 toou 150 EK.. ME 6UVOET6Trga Kiti.onc. ME CVOWI.LaTWOVO
Na
neptAccp.OacvEt
OctOtap.o
tovicrp.o6
yta AEC
EK.
cog
35X43
Na 5ExETat. KaattEc ano 13X18 EK t
aKTivoXoyucci
tinxdcvnp.a.
OUV5iET1:11.1.1E
TO
KEVTplKo
Tpubv cmp.d.wv. Na

15PROC002962776 2015-08-10

G.D.
To crUcTnt.ta npEnEt va Etym. au µPato tie c5Aa Ta aucrrnp.aTa aKTtvoypaCac Kat va
anoTEXEI.Tat. ano:
1.lOcrtnp.a unoXoytoTualc aicavoypacktac,
2. Et5aTnp.a EKTUTEWOric criplic TexvoXoyi.ac
3. lUvoXo ano KaatTec unoAoytcrtiKng aKTwoypaci)Lac.
1. To IticrEnpa YnoAoyt.cm.Knc AKTI.voypackag, Oa npenEt va nEpaallflavet.:
Na Eivat outil3aTcto ge 6Aa Ta cuatvoXoytKa auyKpoTntiaTa Kal pacrroypeccPoug Kat va that
utlJnAng notoTnTac EnekEpyaatac Trig nivaK(bac 4wo45pou. Na t xet Tnv ouvaToTriTa
napaywync TouAatcrrov 80 Kaccubv Tnv tbpa. Na Etym. utimitng otaKpuctKnc avaucFnc 20
pixel /mm.Data acquisition 14 bit/pixel.tk000 EtKovac npoc EKTOnwan ?. 14bit/pixel. Na
unoaTnpREL Ta Ekric pEygOn KaCIETC,JV yevi.Kng coatvoXoytac 18X24 EK, 15X30 EK, 24X30 EK,
Kat va EXEL Tnv
35X43 EK Kat Ta Ekng pEyten Kaaerthv pacscoypacKac: 18X24 EK, 24X30 EK.
ouvaTornTa EnOtoync ocipwang ouvneoug 6 utimAng EuKpi.vEtac (HD) yta OAa Ta l.LEyEeg
KaGETC;N.

NA ouvoSEOETat am!) olaewiepyacri.ac Kat GUOKEUri TauTonoinang KaGETI;JV 1.;JOTE va
EkaacticuWETat 0 aacj)cang Kat iuKoAoc xetpictidoc TWV KaaErtst)v. 0 crraOtioc Epyacri.ac va EXEL
unEpoOyxpovo Xoytat.u.K6 yta EnEkEpyccola EtKovac, OEXTEwon , nEptaTpockn, AEltoupylEc ROI,
oup., unoXoytop.ot, EKTUnwan DICOM, /TpOCTU.OK6TUIOri EiKovac, unoXoytat.tOc Trig Soong
comvo13oittac, K.An. flpina va nEpaaptlivet eyxpwp.n otRivn uthAnc EUKpivaac 19"
TouXagn.crtov, nAnicupolySyto Kal TIOVTI.Kl.
LYNAM MOTHTA
liptnEt va mini\ at.1136vEt to npwToKoXito DICOM, thOTE TO crUcrTnp.a va Elvat GE ETotpornia
PACS/buccUou. Anaucthat cnivoEant.tE To nEptypacOgvo aUcrTnya PACS (Locruntia
ApxEtoOETnang Euaivwv Kat EntKotvwvuLy). To aticanp.a ea npnEi. va &rat GC Otan va
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EYETHMA WERDIAKHI
HOC19

AKTINOrPA(DIAI CR 11AHPEE

ouvoiErat 1.IE OTI01.0661TOTE ATIELKOVL0T6 AtgEp, HOpac rj/Kal. ATIEIXOVIOT6-EICCUTIWT6 liprfic
TExvoXoyi.ac. A1-10A0ZH: YttinAn Avauan: 10 pixels/mm flapaywytKoTnTa: 60 KaaETEchbpa,
µETaTponn A/D: 12 bit/pixel, KALp.aKa EtKovac yKpi: 4096 anoxpthcrEtc TOU yKpi (12bit)
AlEllA0H XPHITH

&Enactin xpncan 6taGtattin crunv EXXnvi.Kn yX6cyca
EnIA011-1: AtEnackn RIS Ba nptnet va Ei.vat Staeton.m.
Entitheov Ba nptnet va TtEpaap.ftetvETai. OT11V (31:101.K6 cOvElEan Kat vac Entratov
StayvwcrttKoc crEccOtioc pE Stayvwcro.Kii o0ovn 3 MP o onoi.oc va EnEkEpygeTatoAEc Tic
EtKovec nou napayovrat and To oUoTnt.ta unoXoyicatKng cuctivoypaclAac. 0 crTa0p.Oc auToc
va ExEt unEpoOyxpovo Aoytop.t.K6 via EnEkEpyacria EtKovac, 13EXTiwan nEptypdcpp.aToc Kat
avrt0Eunc, pEtWall Oop613ou, ouvap.mdt napocOupa, EuOuypect.q.ttcyn, avannonon,
nEptoTpockn, XEtToupy(Ec ROI, (:)131.1., unoXoympoi., npoEntaKonnon EtKovac, uno/ioyiccp.oc Trig
boang aKtivoPoidac...tom.
2. IYITHMA EKTY1101H1 E.HPAI TEXN0A01-1AZ
IticrEnpa EiccUnwang knpac TExvoAoyi.ac yta napaywyn ElKoVWV uthitric avaucinc,
KaTaAnito via Eiccunthoeic aAwv TWV EkEthoewv out.tnEptAc.1(3avop.ivng paaToypaclAac GE

illr

Ciall•
EA.EV)(451..LEVOc auto pupoEnEkEpyaaln.

IKavoTnTa: TouXiixtaTov 60 clnApAbpa
AvecAucrn: TouXeck.crrov 500 dpi, KovTpacrc 12 bits (4096)
MgyE0oc cl:ItAµ:"Ewc 35X43
Mopcktc: Au4opEc popckec ano 1:1 t tog 1:20
Zuv6Ecitt.toTnTa: AuvaT6TnTa crOv6Ecsric DICOM 3, Eicro6ot yta 2 CUTELKOVIOTIKet auarnpaTa
3. ZET KacTETthv uno/toyicrctKng aictivoypackac yta anoOnKEuan TWV ciniili alcumthv X,
au µOa.* JE TO citiornp.ct unaoytoTtKng aKti.voypacKag.
Enaoyn p.EyE0tin am!) 18X24 EK, 18X24 EK (p.acruoypactAac) 24X30 EK (pacgoypact,tac) 24X30,
35X35 EK. To npoactxpop.Evo aocrtm.ta va nEp1Aat.1136.vet ano 2 KaatTEc yEviKng amvoitoylac
TWV StaapiaEwv 18X24 EK , 4 KaatTEc yEviKng avTivoitoyi.ac 24X30 EK, 4 KacrETEc yEvi.Kng
artwo?toyi.ac 35X43 EK Kat ano 2 Kaattec p.acrcoypacKac TWV Stao-cdtcrewv 18X24 EK, 24X30
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H1A00

noraz AKTINOIWOZTAIIAZ

TEXNIKEE 11P0A1ArPA4)E1

EK (cOvoAo 14 KautTEc)
"Evou pa Kara/Unit° Ina xprion GE StaotKaai.Ec pouTivac, KaTaaKEuact.tevo ano noAticl:•uAito
tickaapa poltut3SoOxou (3tvuXi.ou, Stap.Opcioon va KaAt'inTEL ano naves ano Toug tht.touc ewc

LEA. 9 A110 11

ruivw and mug µnook, icro6tivairo µoA6P6ou 0,5 XLA.

15PROC002962776 2015-08-10

Aóo mom* napaKoXoirerianc, µE ouvExopEvec Xaf31.5Ec Tarjpoug raditoug. Ertiroixioc
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H3AO1

AIA0ANOIK01110 Ennoixio,
AMA°
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H3A02

alAWANOIK01110 Erin-aim,
rIOAAArIA0

tOrtoc tic &tamKO biackavEc uXiK6 TipoPoXerc. EkOTIALOOV011E coma-Er-raj Kai CLTEpEWTtKet.
luvoXIxo iit yEeoc: nEpinou 550X750X160 XLA (YX11X13). ME biaKdran on/off Kai 66o
kexwpicrcok pueilicatc 4)w-roc yia in pir %Ran TrIc ckwrEwatrytac.
Wan iloydroa. IKortEutpa 2X4, Ka& OKolTEUTOO va iXEL exwptcy-col'ic 6iaKOntEc µEiworic
cpwucitioti. Auo npoo8Etot &cm:57mq ouvokKoir TtivaKa yia ta divw Kai Krim iiinµcaa. 'Er.
nEpisiou 1059X1500X160X XLA (YX11X6). ROTIALOVEVOIIE ETILTCAVEc SICITOtkElc. Na olaetTEL
kExwptcrto pu0µicrun (*tog yia to pirepiori trig 4otEivoIntac.
notriiia wtEprixoypacKac yEvuojc xprjoEwc rtporlyµivng csOyxpovng thrinaiojc tExvoAoyLac,
µixpot5 oyKou Kai chipoug yia EtiKoAn irEtaKivrian orouc xtbpoug tOU Kivtpou uyEiac KCtl TO
07101.0 OTEWOSLITIOTE va Evowµatthvei tic raiov npoockatec Om/meg E4app.oyk TIOU iX0UV
napouoiaord and TOV Ket0E KOTOOKEUCLOTIK6 OLKO. Na avastrEpeEt to Ttpcbto itoc
KUKX04Optac TOU yia OroX6yrion. Na gxEi TriV 6UVaToTLITOL EctywyrjcItOCLOTLKWV (5E60116/WV
(n000tiKonoirjon). Na CtItOTEAEtTal and ta KortwOi:
1. Boraua) ilovii6a (orcwc avoulturtminEpiypackEtai TLLO Kotw)
2. Hxor36Xo KEctical. Convex Array, Eupiwc cixioiiatoc GEµAiw&by ouxvotrjtwv
E,crEic
rivw Kai
F r','
anEiKoviang oto 2D alto 2.0 MHZ we 5.0MHZ KaiduVtriAn yiaET....
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H6B08

Kettw Koildac, oupoXoyiac, yuvaiKoXoyiac an. Na SixErai oiratnµa
KCtTEUOuvellevric fkoilitocc T1OU va oicteerEi nok\anAtc SictcloopEtiKtc ywviEc

Erxpomol vnEPHX01-1,A001
1ENIKHI XPHIECII
3.

%IP
4.
5.
6.
7.

PiotIrithv.
Hxo30to KEcl)carj Linear Array, Eupiwc ckaaµatoc 9EµEARth5(;)v OUVOTI)TWV
arimovioric crco 2D alto 4.0 MHZ Log 12.0MHZ, KatauVtnAn yia EkEtetcrEic µacrcoo,
1.WOOKEXETLKOO KOLL riOtAwv ETILtkOLVELOLKWV opydtvwv Kat ayyc(wv. Na 6exEtai
oriotriiia KatEueuvoµEvricl3iottriac.
"Eyxpwµo laser printer Elm:among of xapti. A4.
Aonp6µaupo KataypacnKo video printer
EyxEiptaio xprjoric IOU KaracrKEuaotiKo6 obcou atm/ ayykKrj KCtl EAALIVI.K6 yXthaoa.
Aran EkETOOTLIdi KAtV11 via EkETOtOElc umpkwv

Avalutucic npootaypachic pAinE napaptriga 1
liratrip.a tuxatac npoarta.aong yia try EKTiXEC1 TWV aKoXouewv EETLACTEWV:
131.0XIMILKic EkETaCtElc poutimac, flapaKoXorAnon 0EpaTtEUTLKWVOOLNIAKWV, oucriEc
Katrixprwric, avocrofRoAoyiKk SoKiiiaotec. Wirjpwc avoiKto crOotrola I1E 5uvatorrita
OICtTLOTI.K6V. FlapCXyWylKoTtiTa TOUX6XLCITOV 100 ckwrovErpiKtc EkEtecoEtc aye( Clipa.
Ohmic avti5pctotnpiou yia toukixiarov 20 biacl)opEtith TEOT OE µOrr avtiapaotripiou into
56

101302

AYTOMATOI BIOXHMIKOE
ANAAYTHI, MIKPHI
XCIPHTIKOTHTAI

i
hr
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10F00

ANAAYTHI PH/ AEPIL2N
AIMATOI, HAEKTPOAYTC)N

timikri. EXcixicruri Kai EXEyx6µEvri Katavawan avtiopacrtripiou. Auvatotnta 6EiyilatoXnVac
yia touitaxicrcov 30 50yµata aa9Ev6v. KuttrEM6Ec µE xaµnXo XEIXOUpyiK6 Kocruoc.
1-paiiiiwtoc KciuSiKac yia bantam /avtiopacrEnpia. Autoµatri PaOµovoiinori, autaiiarn
napaboon avtiopacrtnpiou Kai apcd.won, autoµatoc noiotiKoc iikEyxoc. AutoµatortoinµEvEc
SiaSiKaoiEc KorerwEpivrjc ouvtrjprronc. CowtOµEtpo Tto/acotAibv µrubv KO p.atoc. Na
TtEpOkap.Privei µovrioa Kaeorpiopoir vEpoo, EKTUTIWT6 Kai crOyxpovo wtoXoyicrtrj. Aia0Ecriiiri
5tacrOvocori µE to Kowa LIS (11Anpo4opiaK6 Eircrtrwa Epyacruriptou). Na TtEpaaµ13avei
Katak\ nAo oirotnµa UPS µE ouvatotrica XELTOUpytac TOUAOLXLGTOV 30 AETITWV.
Ra in ilitprWri IOU pH, P02, pCO2, Hct of SEiyilata &two() atilatoc Kw. toy uriaoyiaµo
touXoxiotov 6 napaiittpwv. Na EKEEXEi E4Tet0Elc yiiumgric, yaAaKriKoii, K, Na, Ca. 0 6yKoc
IOU SELyilaroc va Eivai inKpotEpoc alto 160IL. '0/ia ta avaitthoiµa va riEpiexovtai OE erIKEc
no/JianAthv xprjoEwv Kai va µqv xpncriµortoiotivrai ctitaXEc aEpiou.
Autop.ain 13a9µovoiinori, autoSiaryvwon, XoyicsµiK6 ROLOTI.K00 EXiyX0U, OUTollaTti
SiaxElpian avti5paotriptwv, ougatotrita µE ypaiiiiwto raboixa. Na nEpulaµ136vEi EKTUTEWT6
Kai bictotivoEon via ogo µcup°.
H apxrj inc Xcitoupyiac npirrEi va avayvwpiatei Kai va sngooLarcei. 0 avcrAutng StxErai
odyµata o/uxo6 aiµatoc. Err(aric 6kEtai naibicapiKet 6Etyp.ata. flapaywyiKOrrita
-mu/kr:Via-toy 60 6Eiyµata aver tbpa. HEXWW.CJTet KOVO0aCt yia WBC, RBC ix SiackopErixa
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I1A00

AYTOMATOI ANAAYTHI
AIMATOZ

6Ei.yµata aiiiatoc Kai apaithoEic. ria trillETptIOTI TWV orKoXouewv napaiietpwv:
ra nocrocrai twv WBC, RBC, HCT, Hb, MCH, RDW, MCHC, MCV, PLT, PDW, PCTMPV Kai tic
art6Autec tiiik yia MONO, LYMPH, EOS, BASO, NEU. FIXelpric oiackopudi avauarj nevtE
tp.riphawv twv WBC (XEuK6A/ aiµooclmiptwv). Na napoucrign artoratoµata µop(i)oAoytac
yia: WBC, 'krona XEµcf)oKtircapa, 13Aao-comircapa, awpa KomoKtirrapa, BL-ABN. RBC:
ANISO, MICRO, MACRO, HYPO, NRC, avaipia.
AiiionEtdaia: oucrawiiiirwon atµonEtcaiwy, µEydtha agionEtetitia. H iietprion TWV
cuµonEraMwv itpellei va oXoranpriwetai xwpic Kayla napEpfloXrj Epueprbv aiµoocticripiwv,
nXErrpiKo eopu8o unor3depou. Ita In Otpnan RET, IRF. Auvatotnta otaticroxijc•tYXPwFul
oeOvri TIOU 661)(VEl to anottAEoila via Ko.OE 6Eiyµct Kai toOicixiotov 3 icrtoypaiip.ara 6
Siaypatµµata Siacyitopacc IOU KurcapiKoo llAneucriioti.
Autoµcfroc autotXEYX0c 71P01/0µµata autoiiatric 13aeµovoµflorlc Kat xEipordvntrIc
Paeµovoµrwric. Mtoct npoypo.µµara µEraKivnong ao0Evrj. Autdµain avixvEuon Erun65ou

TEXNIKEE rIPOAIAIPAOES

SEA. 10 AFIO 11

Kaeaptapo6 uypthv. AoytapiKo rtotorixo6 alyxou. Na rrotpaKoAoueet auvexwc TOV oyKo TOU
.n.)
(Sawa-roc Kat. Tr1V 71016TV6.TOU (4)uaaMbec alpa, cl)pantivoug awXtivec avoiwaroc, K.X
Aurop.aroc betyp.aroAnirrnc: A) IKavotnrct auvexo6c tpo4o6oatac, xwpntudrrnrac 100
Setypetrwv. Fleptarpocl:In pa4to6 yta opaXn Kat allOTEXE011aTIX6 OW:41E1kt' too Seiypatoc 1.1E
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OVOVV(.;JOT11 ypapplato6 Kth6tKa.
B) Avoucro6 tOnou
Na nepu\avOltvet EKTUTIWT6 pE ouvarotnta yta lyxptop.n erairtwan.
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XPONOMETPO
rIPOOPOMBINH1

ANAAYTH1 OYPON

Na &melte' eAtyxoug Kat nporuna (-3aepovopnang Nut oAec rtc apEaa pErpo611EVEc
napaperpoug. kactBlown Sterrackn pe to Kotvo LIS (11Anpoct,optaKo 16crrnpa Epyacrrnpiou)
Ita ypnyopn Kat aKpt(3n gitpnan tou xpovou npoepoppivng, alto µman noaornra aip.ctroc.
Oeovn LCD, gvnixec yta ra artoreAlapata. EO:)ratap.evo Ile OUOKEU6 ratpnniaaroc baKtiawv.
4 rpnan hoc 12 rtapaperpwv.
IlAripwc aurot.tatonotnplvoc avaurng oOpwv. Itap....
FlapaywytKOrnta rteptaaorepa and 200 betyp.arctAbpot. Auvarornta araricraxnc. AoymptKO
7101.0T1X06 eXeyxou. Eluixtatrl XwpnrtKornta 4)Oprwang 60 &IA/para. Auto .tarn avrtcrraelltan
OeppoKpacTiac. Avi.xveuan p.n cl)uatoXoytKo6 XOW1IOTOc twv oupwv. Na irepu\appavet
avaywbarn ypap.pwro6 KthatKa. XwprirtKornra pmnpric l wc Kat 1000 TEOT. Na
auvrrepaaµOltvet eicrurrwrn.
OuyoKevrpocile Xeuroupyi.ct eXeyxol.tevn alto pApoerrekepyccarn. MeraeAntn rax6rnra twc
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CDYrOKENTP01 rENIKH1
XPHIH1, MIKPH

3500 rpm. WricfitaKn ivoetkri rax6rntac Kat xpovou.
AurOvaro xpovoiterpo awc 2 WpEc. elan yta auvexn iterroupyta.
Opgovrta Kai apepwrn Keclmitn eonAlcsitivn pe 6ox€ia Kat Karrluaa 13toaacl)daetac Kal
npoaapttoyeic yta SoKtimartKok awAnvec 28X15 Kai 36X7 ml. FliteicrptKO cl)plvo, eXeyx6p.evo
nA.EKrpovtKa.
Auvarornra urto5oxnc Stackoperuabv TOTLWV KectmAthv (atp.aroKpirric, raotKibto
piKportrAo6ornanc, mi:an crra0epnc ywviac). Iticrrnpa aaclxthei.ac yta inv auroparn
anoa6v6ean ae nepircrwan avu-soppontac.tvbetkn avtaoppontac. KAe(Sm.ta KanaKto6 Kat
pavolawan. Atl)rpapo atiarntia eicsaywync.
Karlaitnito yta ecl)api..toyec 1.1tKpoaKorriac 4wretvo6 rte6i.0u. 16crrya Inottapo6 Koehler,
rouXiaxicrrov 12V/30W. °RUMS aticrrnpa i.te ecraaan aro arretpo. lwXnvac 6torapac, pe KMan
Kai Suva-Earl-1ra rreptarpocHc Kara 360°, p.e peylOuvan lox. P6Oplan StaKopudic arrocrraanc.
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MIKPOIK01110 rENIKH1 XPH1H1

Fleptarpeckopevo ekappwa plvtKng npoaappoync 5 Olaewv 11E arOxoug to peyleuvcrn 4x,
.,_ „ ,,, ,,,...
1UX, LUX, 4uX, louX, OVTIKE1.1.1EVIX01. 4mKoil. Mrixamo a-raSto pE pOeplan aanparnrac trig
Kivnang 'Eng rplargag, xovapoetbeic Kat AETtroi.tepetc puei.tizetc (euamenaict 11 Otpwv).
Aa04.6a Setyvarwv pe p6Optan aanporntac trig Kivnanc, Ktvnan X-Y. lupiruKvw-rnpac Abbe
NA 1,25 Ile ctiopect Ina prOte VArpo.
Apepwro aocrrya enekepyacsiac u6arwv, via Inv rtapaywyn 5 Xttpwv/thpa ekatpertKo6
epyacrcriptaKo6 \repot') via auvneetc eckappoylc / nikuvrnpta yultittvwv aKeutbv. AekapEvn 10
Xitpwv 1.1E Clap° avanvong ataentnpa entraou.
16arya uneptheapou vepo6 yia 'Env napaywyn 1,5 Attpwv/iteirro crra 18,3 megohm x cm,
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1Y1THMA ErIEEEPIAIIA1
YAATON, EPrA1THPIOY, MIKPH1
X0PHTIKOTHTA1

41.
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AYTOMATH rIIIIETTA 1TAOEPOY
OrKOY

iteptex6p.evo catKot) opyaviKoO avepaKa (TOC) <3 ppb Kat unepKezeapo arruperoyovo vepo.
To urrepKaeapo yew!) ckarpaperat µlaw evoc reAtKo6 clarpou 0,21 (arraVtayvevo (ma
awi.taribta Kat tuKpoopyavtaµo6c). To aticrrnµa 66aroc eivat ekorrittapevo pc oXa ra
anapairnra pavoperpa, ye-ran-Etc aywyttiornrac yta Inv napaKoAo6enan TrIc ARTOUpyiac
tWV pova5wv Kat VW Itapaywyn 7101.0T1K06 vepoO. Oita ra ekctprnpara nou tpxovrcti GE
ErfacIA 1.1E to arreataypivo vepo etym. KarotaKeuaapiva care) ctopavn Lama nou rraplxouv
aptarn xnp.uai GU pfkrairryca.
ZET care) lO. TUAtTTEc araeepo6 oyKou 1.4.e pOyXr11-Hat xpnaetoc. 0l oyKot va eivat (ae
inKpoXitpa) 10, 25, 50, 100, 500, 1000. 0 prixavtapoc 6taanopac va eAlyxerat and eaoXo.
01. nurtrrec va 6mOirouv KOU pia arroppttpric p6yxoug. 0 Otkovac Trig rurrtrrac, TO illf30X0 Kat
TO await:no TOU eilf3oAou va etym. OE elan va arroaretpwOotiv OE auroKAetato. Ekon/6.°ply°
µElkton.
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AYTOMATH nMETTA
METABAHTOY OrKOY

15000

ANMEYTHPAI, MArNHT1KOI,
ME EITIA
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16B00

1KAMr10 EPrAITHPICM

ZEt alto 7IeVTE nave-L.-mg oyKou 1.1E 1111141.OK6 t V6Elkli TOU oyKou, aurOparo aOarrwa
caroppulnic pOyxoug, yta POYXI1 Wag XPeloewc.
OyKoc: 0,5-1 oil, 2 l wc 2011, 20 lwc 20011, 500 ewc 5000 II.
IXE5ictopAvn va ratpuget OE Ket0E TI:r110 pOyxoug. E6KoXn poOpian oyKou Kat BaOi.tovoi.triorlc•
Ita0epric Ka-Ma-racing, eXeyxoc auvexo6c ye-m(961'0c taxOrntac iwc 1300 rev/Xerrro.
MayvortKoc vnxavtagoc.'EXeyxoc pueptOp.evng eepp.oKpaaiac twc Kat 450° C. Ataperpoc
12-15 EK.
KOpio KOVTO6V 0 hoc 60 X 0,2 SeurepoXerrca, Seurepetiov KaVipetV 0 Ewc 60 X 1 AUTO.
MilXavi.op.oc eKKivnanc, 6taKorrng Kat EltaVap681.11.Onc•
METCOVNI.Koc OKEXEToc, 4000KWT6 X111.10.6 Kltempa alto 1tv6Xto. IleptarpeckopEvo Kara 360°.
----Rn EK., nepirrou 40 EK. 61111.1.ETp0c,
POOµtan 6 timuc Kaetaparoc µmkt:, rrepirrou An
neptarpectlop.evot rpoxol.. (DouaKwrn arnpikn rOtarng tte pu0p101.tevo 6 tl,oc.
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METPHTH1 rAYKOZH1,
(D0PHT01

TEXNIKEE 11P0AIMPAI:DEE

HAeKrpovtKoc, cj)opnr6c i.terptirng yXuKgric. Na Xetroupyei.1.1E EVQ(1.0TO OyKo cti.p.aroc nou
4 p rl 0 11 c to 1TOXO OE 5 beurepoXertra.
bey Oa urrepPaivet ra 31L. ;4µ£6a artoreXiavata 1.1...T
Auvatornta inking toukixtcrrov 200 11ETIAGEWV Kal 6uvatarnrct yta ativbean lie
LEA. 11 AFIO 14

unoAoyicral.
flepirtou 1700X900X800 xiA. (YX11XF3). Kourt KaL Oaitatioc arta avoWowto xauf3a,
[11ipOCRI.Vel 4:16pTWarl, KoKAM lipollAUCric, Talking, dm-among KM. TEXI.Klic EKTCAUOTIc,
EVOWIlaTWIIEVOc Oepp.avcrIpac, boxdo anoppurtavtiKoO. Nanpoackeped 1.1E u6pauXudc
auv6i.aeic Kai Ka/Vieux Ina yeviKa ucaiKa, 0.60tec, 6oKip.aatiKok awArivec Kai rpul3Ma petri.
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AYTOMATO ilAYNTHP10,
YAAIKC)N, MIKPH1
XOPHTIKOTHTAL

B. rENIKEE TEXNIKEE 1113 0AIAIPAMEE IATPOTEXN0A0rIKOY KAI EENOAOXEIAKOY
EEOrlAIEMOY
Olysviktc TEXVIKEc TrpoOlaypacptc TOU EcoTrAlopoo Tns MEAtTric TTEpiAappavovTai GTO TEUX0c TEXNIKHE
EYITPAOHE YlIOXPEDEEDN THE MEAETHE To arroio arroTsAci avarrOcrrracrTo TEUX0c TIN MatTric. Fla
kdOE E16oc EcoTrAlopou TTIATTEI Va TTA11000VTal TOGO 01 ycviktc ciao Kal 01 EloIKtc TEXVIKtc Trpoolaypacptc TOU
TEXVIKel Kal AOITTO
TTapOVT0c TE0X011c Kal o kcieE Alaywvi4opEvoc 'MATTE! Va Trpoakopica Ta alTapaiTnTa
TrpoovEpOpcvou
goTTAlopou.
61Kal0A0WITIK(51 TTOU anos5Eikvuouv Kal ETTIPEPaRbvouv Tn auppOpTwarl TOU

11APAPTHMA 1
ANAAYTIKEE TEXNIKEE 11P0AIAIPAcDEE E1XPQMOY WIEPHX0rPAIZOY
• 1. Llimplakcic olapopcpwTilc otapric (digital beamformer) TouAaximov 1.000.000 kavaimbv.
2. KAiviktc E(pappoytc Nitta TI1V KOAU11111 ElolKOVITWV Tric laTpiKng OTTwc akTivoAoyfa, TraeoAoyia,
ayycloAoyia, oupoAoyia, yuvaikoAoyia, kapoioAoyia, xElpoupyikrj, TraioiaTpikr1, opeoTrEolkr)
(puoukcAcTiko), oiakpavikO KATT.
3. Trim! rixor3oA6Jv kE(paAWv: HxopoAsc KETaAtc cuptoc cpauparoc ouxvoiliTwv pc pcyao auvokket
cupog. Na ot)(ETal TOUc TrAtov auyxpovoug rixopoAcic. YTToxpEwTika va avaTEplouv ci aiaetaipoi
TUTTO1 aTTEIKOVIGric, n TExvoAoyfa CaTEIKOVION kaEkbc Kal KOOS vta TexvoAoyia. (Hxof3oAsc kc(paAtc
convex array, linear array, sector phased array, mivroconvex array, 4d convex array, 4d
microconvex array, 4d linear array, linear array Eloiko0 crxrjparoc I rj Ta rj hockey stick
(.51EyxciprITikoc), otopeikri biplane K.a).
4. Mteo.5ot arreikOviaric:
- B-mode,
-M-node, anatomical M-mode & color M-mode
- TraApika (PW) Kal utpriAd TraApikO (HPRF) (papama Doppler
- ouvcxtc (CW) Kal karsuOuvOpsvo (paapaTiKo doppler,
- tyxpwpo KaI cpaapaTiko Immo doppler (tissue velocity dopper / tissue Doppler imaging),
- tyxpwpo CFM doppler,
- tyxpwpo doppleriax0oc rj Evtpyciac power doppler / energy doppler / color angio,
- karcueuvOpevo tyxpwpo dopplerioximc rj utpyclac power doppler / energy doppler / color
angio,
- tissue harmonic imaging,
- Tparrgociatic antikovicrri (trapezoid scan),
- triplex mode (TauToxpovri amikoviari GE upaypanko xpovo ElkOvac b-mode, TraApiko6 doppler
Kai tyxpwpou doppler)
- TExvikr1 avriewng aklaypacpikci)v ptawv PC aTTelkovion appovikaw GUXVOTI1TWV TTOU
Trpotpxovrai arra TrapayovTec avriewric (contrast harmonic imaging). NA &Atm upappoytg
Opyava orrwc 'Trap, arrArjva, vuppa, TrpocrTaTric, yuvaikoAoyika ccapTilpara, paaTO, eupocioll
ayycia. Na &atm kaTaAAnAo TrpOypappa GE TrpaypaTikO xpovo yla Ta 61a(popeTika Opyava TOU
aWpaToc.
- Travopapikn amikavian (panoramic view)
- cioikO TrpOypappa puepicEwv \ma TnV PtATIGTI1 aTTEIKOVIGri TqS 13cAcivac poipiac yia TI1V
EKTtAEGri 13104111W Kal ETTcpplaTimbv Trpgcwv utprlArIc Eukpivciac GE *TOMlc avw — kerrw kolAiac Kal
ETTI(paVElaK6JV opyavwv
5. AciToupyika — TExvika xapakTripicrTika:
auAAoyrj TrArlpoTopiWv ant
- EuvecTikr) aTTEIKOVIGTIK1') TEXVIldi TTpaypaTikot) xpovou
c5AEc Tic kupaAtc (linear, convex,
51a(popcTiktc orrTiktc ywvicc cydpworlc. Na Amoupyd
microconvex) TTOU ot)(ETal TO GOOTIlpa Kal va EVEROTTOIE1Tal Kara poariorl pE TO 1TelTrIpa
TEXNIKEE

nPOAIAMACIEE

LEA. 12 AFIO 14

-

swig rrAilkrpou QTIS arrcikoviotic 2D, 3D, 4D rravopapiktc , tissue & contrast harmonic
imaging
BEAriarorroinari TN Emil/0(c paw rrgcpyaola QE ETTilTE60 pixel yia pciwari TOU eopO8ou
speckle. Na Aciroupyci aE auvoiaopo pc aoug rouc arrcikovicrikok rixo6oAcfc Kal va
cycpyorroicirai Kara 600Arlari pE TO TT&Mpg EVOc TTMKTpOU aril arreikovicycic 2D, 3D, 4D
rravopapiktc , tissue & contrast harmonic imaging
AuvarOnra avakAriaric gETaGEWV CITTo olka Ta aTTEIKOVICYTIKa CTUCYTI)paTa TOU v000kopciou
&mg acovikO ropoypthpo, pacrroypapikO, yappa ketpcpa, payvririko ropoypotTo Kal
arrcikoviang aurcbv 0•TrIV ElOkla TOU urrcpnxoypapou yia C30yKpICS11 Kal TaUTOTT0111Crr)
rraeoAoyikCov cupuparwv pE TI1V ElKoVa TOU urreprixoypdKpou Kara Tr]V aidpkcia rrpayparikoii
xpovou gtraurIc
PEATIGTOTT0111M1 ywviac Kal TOTTOOETIlalic TOU ociyparoc oykou aE caraotic
AA
ayyciwv (triplex) yia cAaxicrrorroirpri rou xpOvou gtracric
Tcxvikrj cAaaroypaTiac aE rrpayparikO xpovo yia TON/ oiaxwpiapO perat:i EAQGTIKWV Kal
aupway6iv icyrcbv GE rroAAarrAtc kAiviktc E(pappoytc ETTKpaVEICIKWV Kal EVoOKOATTIKWV
opyavwv.
AurOparri cruvcx11 6cAricrorroincri rou 2D (gain, TGC, dynamic range) ac upaypariko xpovo
(real time) xwpig TO TTaTripa TTMKTpOU TITO TOV XElplaTij.
rrarripa
AUTOpani 6cAriarorroinari rou (paoparikotj doppler (gain , baseline, scale) pE TO

-

MEYEeuvan kivoOpcvwv Kal rraywptvwv cikovwv (zoom)
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Evoc IrAtikrpou
X16

Tcxvikt1 pcyteuvarlc utpriArjc cukpivciac
YtpriAo ouvapiko cOpoc 250 db
PuOpoc avavtworic TnS sikovac (frame rate) .1300fps
Mtyicrro
paGoc adtpworic ?_ 30 cm
4davEc EaTiaaric 8
Evcpytc 80pcc yia raurOxpovri ouvocari rIxof35Awv kccpaA6N 4
- Eyxpwpri oeovri LCD/ TFT 19 inch
- Mikpotj oykou Kal Papouc yia TI1V ciikoAri perakivrion Evroc TOU ktvrpou uyciac
XapriAd Errirrcoa eopu6ou kai ecppOrrnac
pc TIIV XV1011 Evawparcoptyric prrarapiac xwpic TrIV TTap0X/ri nAckrpiko0
A
- ..ciroupyia
pcuparoc yia rig avaykcc peracpopcic TOU cuarrjparoc Kal apcarlc ElTaVEKKIVIWIN TOU
KaM) cpyovopia
6. Evawparwptva auarilpara wricpiaktIc apxcioetrriang eikOvwv:
- KivriparoypaTikr) pv(ipri ocipac cikOvwv @D & CFM (cineloop) 2000 ElKoVEc
- Na txci kivriparoypacpidi pvrjpn acipac cikovwv M-Mode & doopler
_oyiapikO oiaxcipiaric cikOvwv aAAa Kai loops
- _a i•
Na txci cvawparwptva ptcya arroerjksuaric
- H xwpririkOrrira TOU CIKAIlp00 61KCJOU va tivai ?. 500 GB
Na txci rriv Ouvaremira apcoric avarrapaywyric GE rrcpifialkov HN
7. Aoyicrpikci TTaKETa upappoydi:

- Na txci TraKETO akrivoAoyikaw upappoycbv
- Na txci TKIKETO ayycioAoyikciN upappoycbv
- Na t.xcilTaKETO yuvaikoAoyikaw — palEUTIKWV ccpappoyaN
_ ExEI TTaKETO kapoloAoyikthy Epappoycbv
- Na
- Na -XEI TIT/ auvarennra orlpioupyiac vtwv pErpliGEWV Kal UTTOA0y1Crp6JV aTTo TOV XElplat
- Na txci TI1V 6uvarOrgra rrolkAarrAcbv CcuydJv pETIACrEWV
- Na Exci u/ auvarairrira aurOparric rrAavriptrpriolc cpaaparoc doopler CTE rrpayparikO xpOvo
pE aurOparo urroAoyiapO aipoouvapikthv rrapaptrpwv
- Na _xci TI1V 6UVaToTIVa 6ripioupylac *iaiksuptvwv rcAimbv avacpopthv yia OAa Ta TTaKETa
perprjacwv — urroAoyiaptiN pE EV9ECTI1 ElKoVWV
TUXOV 6UVaToTliTac aAAWV TTCIKETWV cpappoycbv ea CgIOA0yrieEi ecrika
8. Aoylopiko rr000rikorroirionc — avaA0aric ocooptvwv:
- Na Exa cvcrwparwptvo AoyicrpikO yia Tnv avakaracrkEurl ETT1 TnS oEkivric rroA/karrAcbv
avaropikaw ropcbv puepi4Opcvou rraxoug Caro Ta rpiaolacyrara oykoperpika 6c6optva pE

TEXNIKEZI1P0AIAIPAI:DEE

LEA. 13 ATIO 14

kardiAArlAwv 61GyVWCJTIK6JV T01.16)V Kal ETTITEl411 AETTTOpEpOk
avaAuaric rou rrapsyxupariko6 lam) arra rroAAarrAtc roptc
..oyiapikO
pcAtrrIc Trls ITUKVOTIITGc TWV IGT6)V pc rauroxpovri onpioupyia ypapik(by
A
rrapaardacwv time / intensity curves GE arrmoviacic 2D, CFM & doopler iaxUoc pE akorrO
TOV xapakrnptapo TOU MOO
AoyiapikO aurOparric 1TOGOTIKOTTOillaric TOU ptaw taw xcirthva GE eccraacic ayyeiwy
Tux& alacc apappoytc Kai rcxvoAoyfcc ea aloAoyrieouv Ocrika
TGUTOXpOVri GVEOGEGil TWV
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9. AnauvocalpOrnra auarilparoc:
Na Exci EvaCipparnc Kal aaupparric Errikoivwviac pc rrpwrokoAlko DICOM 3.0 . Na
rrEpilkapr3avci urmpsaicg Print, store, Modality Worklist, structured reporting, performed
procedure step
Na EXCI 1ptypIGKO KGGETOTWVO DVR Kal o xcipiapoc TOU VG yivcrai GTTo TO TTAIIKTp0A010 TOU
urrcprixou
Na Exci eupa LAN yia oikriiwari DICOM
Na Exci Wing USB, DVI-D, KGI S-video yia GOV6E0T1 EcWTEpIKWV GUGKEUWV
GTTOGTaGEWc Nita rcxvikr1 Kal Aciroupyikei UTTOGTrjpIcrl TOU auarriparoc
Na E'XEI 6UVGToTilT43
ptaw aia6ikruou Kal ypapprIc ASDL
Na Exci Eviaxurei H.K ypacpriparoc pera kaAwofou aaecyoug
tip 10. Euarrjpara EKTOTTWGIN Kai BIOlpiGc:
- Na Exci tyxpwpo Ekrurrwfil Laser yia arrcueciac auvocari (A4)
- Na txci aarrpopaupo Kai tyxpwpo karaypapkO
- Na Exci kit powiac rixor3Olkwv keTaAthv
11. Tpo(p0000la:
- Aciroupyla pE TGOT1 olKTOOU (230 V /50 Hz)
- On line UPS
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TEXNIKH EYITPAOH Yr1OXPECEECIN

A. rENIKA - ElEArorii
ZTO TTOPOV TECixoc -ffeptypeupovrat CIUVOTTT1Ka TO OIVTIKEipEVO

avurrtpw EpyoAapfac, sot

urroxpEWacic Twv OUo TrAcupaw, oriAaori Ava6Oxou Kat Kupiou TOU Epyou (KTE) / EpyoOdrou,
Ka064 Kal 01 oorwicc auvracrIc TOU TExviKou OaKtAou rqS Ilpompopac.

B. ANTIKEIMENO & EK0110E EPIAXICIN EPrOAABIAE
To awriKcipcvo plc Trapouanc EpyoAaPiac &at ri upoptlecia, pcmcpopa, 61avoprj ava kbpo,
auvappoM5yrian, cyKaTaa-raari, tvagri Acrroupyiac (OTTOU COMITEITal), oomprj Acrroupyiag (Owou
01101TEITC11), Trapclooari TWV CITTC10011TIVWV TEUXWV / cyxciptoiwv xprjaric KCI1 aUVTnpnagS (OTTOU
arrarrEiTat) Kcabc Kat ri Trapexopsvri cyyOrlari KaMc Acrroupyiac (\ma TO XpOVIKO otaampa rrou
Kaeogcrat OTO axeTtKo apepo) TOU larponxvoAoymou Kat Ecv000xciaKo0 EcoiTAtapo0 (tarptKoc
4o-rrAtapoc Kai ETTITTAW011) TTOU &CU anapainTroc Nita 111V Acrroupyia TOU Kbrrpou uyciac aamo0
TOTTOU CITOV &two Xaviwv.

r. YrIOXPELIEEIE ANAAOXOY EPrOAABIAE
Eric urroxpecbactc TOU Avaokou Trig EpyoAapiac auprrcpthap(3avovrat Ta gtjc :

•

H Flpoprjecia TOU laTporcxvoAoytKo0 Kal Ecv000xclaKot) EorrAtapou -rrou Trcpthapf3avcTat
OTrIV MEAETII TOU AICIVWVIGpOu arroAirrwc aupqmva pc UV avaAuriKr) TExviK11 licptypagnj —
TcxviKtc flpootaypaTtc — AcrroupytKa XaparrrpiariKa Kat Tic avriaTotxcc TTOCIOTIVEc TTOU
TrAnpol mimic TOK KCIVOVEc ampaAciac K01 otaetra TO TrpoPAcTrOpEva 111GTOTTOII1T1Ka TTOU

avacptpovrat ara reOxri Trig Ataidipuric.
•

H TEXVIK1 YTTOCY11101I1 TOU larponxvoAoyiKou Kat av000xclaKo0 W-rrAtapo0 TTOU
TrEptAappavc-rat OTT/ MEAtTri TOU Alaywviapo0 KaeoAq TI1V olapKEICI TOU aupPariKo0 xpetou,
aupcpwva pc TM/ avaAurtKri TExviKr) IlEptypacprj — Texvidc lipootaypaTtg — AEITOUpylKa
XapaKi-nplama KCI1 atipcpwva pc -mug Kavovcc ampaAciac K.10 Trpor3AcTropcva
111CITOTTOIIITIKa 1TOU avaTtpovrat OTO TEUX11 TnS AtaKripucnc. (0 Avdooxoc ea TTPETTE1 va
oriAobact ETTIOTic ovopaa-rinbc TI1V anAtxwar) TOU KCI1 ETTIOTK ElolKa TO OTOpa KM Tic

SEA. 1 A110 4

15PROC002962776
2015-08-10
pE Ta OTTOla ea UTTOOTricAE1
OIVTIaTOIXEC ElolKOTITItc
TOUC

TO

auyKEKpiptvo tpyo Kae"oAn Tn

C7Up(3amal ircpio6o).
•

n alTapaiTI1111
H KaTaAAriAll aUGKEUaala Kal aTTOaTOM - pErarpopa (rrcpilkappoverai ETTI6T1C
rrpoawpivrj
KaTa TO VOpo ampdAEla pera(popac) TOU EOTTAI6p00 Kal EK9OOTW6ri —
arroer)Kcuon aurou (Troy

aikp

TOTTO TOU Epyou.

•

H arromPwriwan, oravoprj Kal TOTTOetTgarl TOU EGITAlopoCi (mug xthpouc TOU 'Epyou
(a6pcpwva pc TO GXETIKO rEuxoc olavoprIc TOU EcorrAlopou <Kardthoyog KaTaV°prig> TTOU Oa
rrapas5o8ci aiov Avdooxo TOU 'Epyou), auvappoMynon (Orrou arrairEirai), Kal n
cyKardaraan — GOvaccrn aurou pc nAcKrpiKer / pnxavoAoyiKa 61KTUa (O1TOU OITTaITEITal).

•

H arropaKpuvan Kal 0 KaGapiapoc TOU 'Epyou ant) act ra uAIKa crucriccuadac TOU
EorrAlapo0 (criip(pwva pc Ta rrpo(3AErrOpcva ant rig axEriKtc oiarOccic).

•

H BEan OE AEITOUpyla (tVagri AEITOUpylac - start up) TOU EurrAlopoir, ouprrEpthappavovrai
piKpouAlKdi — avaAthaipa coy arrairneouv Kal OluMpsic 6oKiptc (aUpTTMOW0T1 aXETIKWV
1T0WTOKOAAWV orrou cnraircirai).

• H apEon olOpewon Kal aTTOKaTaaTa011 TWV TT0013AripaTWV Kai oucyAErroupykbv ITOU TUXOV
EpTaviorouv aTrIV Xpitlarl Kai AEITOUpyla TOU EOTTAlap06.
•

•

•

•

111110-

•

aVTIKaTaaTaari TOU EOTTAlap0C1TTOU aTTO6EaElyptVa ea Ep(paviaci anpavriKtc artAEIEcil
aoPapa TEXVIKa Kal AciroupyiKa rrpol3ArIpara KaTa Tr1V 61O1OKEla Aciroupyiac TOU Kai EvrOc TOU
rrpoi3AErroptvou xpoviKoii onampamc Tnc Eyyuriaric TOU.
I-1 EKTTaloEU01 Kal n Erriocin Aciroupyiac Kal Xpriaric TOU EurrAiapou (orrou arraircirai)
aTOUC urrEueOvoug TOU Epyo6orn (rExviKO, VOOT1AEUTIKO TTO0aWTTIKO KATT).

rrapoxrj Kai rrapaSoan OAwv TWV TEXVIKLiN cyxEiploiwv aTa EAAriviKa (cyxEipi6io xpilang /
Aaroupyiac, o6nyicc auvriipnang rj user — owner manuals KATT) EorrAlapot".1 Kai (Amin/ pc
ialaircpn tpcpacrn ara Ooa rrepilkappervouv rExvidc rrAnpocpopicc - col-1*c yia AmpaAll
Amoupyia, TrIV n.n.ZUV1ApriCrrl Kal E.Z., TWV avayKaIwv aVTaAAaKT1K6JV KATT.
ayopac Kai KaArjc AEITOUpyiacD TOU rrpompepopEvou EcorrAlopoir Kal cpyaakbv
cuOUvric TOU AvaoOxou TOU Oa OiapKEI yia xpoviKO Oidornpa ot:Jo ET(i)V ( 24 pilvEc ) arrO TnV
ripEpOpriVia TTapa60011c TOU EurrAicypoo Tnc EpyoAapiac aE xprjan rj aE Aciroupyia (orrou
arraircirai).
H 0Eyylklail

EE appovia pc rriv rraparravw rrapayparpo yia rnv rrArjpn rcxviial urrocrrilpRn rou
ccorrAlapou yia TrIV xpovidi oiapKcia TOU EVOC troug (12 prIvEc) rqS Eyyt'inanc, ruxov

EpyacylEc rrpoArorrieic auvrellonang (n.n.E.) TOU EurrAlopot) (G0p9wva pE TIC oOnyicc
EyXE10161WV Xprlaric / AErroupyiac, oonyicc auvrisipnang rj user — owner manuals KATT)
auprrEpthappavovrai axpEwarrjrwc Kal aoarravwc aric auppariKtg UTTOXOCCOCrElc TOU
Ava6oxou.

TWV

•

n KE
Mc' AlayWVIOpEVOc TTIATTElva anACoaci KaTa Tr1V CrUppETOVI TOU 010V Aiaywviapo Ori
txci ETTIGKETed TO Epyo Kal txci 610ITTIGT6JGEI (AEC TIC 05E6OWEVEC OUVellKEc care) cpuolial Kal
KaTaCrKEUaaTIKel aTTOlpri, TriV TOTTOGEaia TOU 'Epyou, TOV CrUVTEAEaTrl ouaKoAlac TWV EpyaalCOV
TOU KATT. KATT Kai txci EVOWpaT6JOE1 TO aXETIKO KOGTOc OAwv auro'n aTr1V lipompopa TOU.

•

Avdrooxoc TOU 'Epyou pc TO ITtpac Tric zuppamnc nEpiosou 8a TTOTTE1 va
UTTOPaAAEI rrArjpn Kal avaAuriKO KardAoyo TWV cyKarcornptvwv AVTITTOOGWITWV li
—TT.CMC o
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flpOprieEUTWV ITOU EXOUV TrIV 6UVaTenriTa Tnc TEXVIKlic UTTOOTrjpIcriC TOU coTTIkiapoti,
TrpoprieElac TWV avayKaIwv avTaAAaKTIK6JV KATT.

A. WIOXPEDEEIE «KTE - EPrOAOTOY»
Eng qUTTOXIXWGEK TOU Epy000Tno aupTrEpthappavovrai Ta EVic :
•

H Trpoaf3aaipoTnTa GTO X(i)p0 TOU 'Epyou yia TO TTPOGWITIKo TOU Ava6Oxou KaeLiic Kal TWV
ptawv pETapopac TOU TTEpthappavopcvou EcoTrAiapou

•

H Trapa6oari troipwv & Kaeapobv x6Jpwv yia PIN/ uTro6oxri Kal EyKarciaTaan TOU

Eon.Aiapot).
•

I-I Trapoxii TExvimbv TrAripmpopicbv yia Tic 6E6optvcc auverziKcc GTO Epyo aTTO
KaTaGKEUWITIKI) aTT04111

•

H EKT--E011 cpyaaiLby TTOU EpTTiTTTOUV GTO uparapcvo KaTaOKEUaGTIKo aVTIKEipEVO TOU
"Epyou (TT.X. ETTEKTa011 11/p olKT(WV GE 6c6optvcc OtaEic, CREpPaGri GE riAEKTpiKouc TrivaKcc

KATT)
•

I-1 Trapoxr) oiEuKoA0vcrEwv (rIAEKTpiKtc Trapoxtc, x(bpoc arroerIKEucrrig ulkimbv, TTpo0Pa011 GE
oAouc Touc xWpouc KATT) Trpoc TO TEXVIKO TTp0OUTTIKo TOU Ava66xou.

E. OAHrIEE EYNTAEHE TEXNIKOY OAKEAOY r1P0E0OPAE EE011AIEMOY
ps TOV oaKEA0 Tric omovopiKric lipompopac Kal Ta AOITTa tyypacpa
AVaTToOTTaGTO Tctixoc
TOU TEXVIKOCJ (DaKEAOU, OTTwc TTEplypacpcTai TraPaKaTW.
Trpompopci
Kal
n
auvTan
aTTOTEAE1 Kal
illpompopte baaywv(OpEvwv or OTTOIES 5EV aupTrEpaappavouv TExvaa5 06KtAlto (KalEkbe Kai
ETTialic Kai n pn apppopywan TExvaaiw OaKE/tAwv UTTOW1191WV pE Ta TrEplypacriinva
TrapaKoffrw), KaalaravTai Nn aTTO5EKTES Kai ElEwpothiTai (fmine.

41r

I. 0 TExviKOc (DaKelkoc Ilpompopac TOU lorrpoTExvoAoyiKou Kal Ecvo6oxciaKou EoTTAiapot), ea
TTcpthapPavci UTTOXpEWTIKa :
1.

EUVOTTTIKO KardiAoyo TOU TrpompEpopEvou impiKo0 ccoTTAiapoO, pc atA0VTa KW611a5 ci6ous,
OTrwc cp(pavi4ovTai GTO TEU)(OC Trig MEAETric KaT(51A0y0C 110GOTilTWV EOTTAIGp06.
0 KaTalkoyog ea civai GE ppm) TTIVaKa Kal 8a Trepilkappivci TIC TTapaKaTW CMIAEC:
(a) KW051KOC Ei6ouc, aCipcpwva pc Tn !Awl
(p) licplypacprj ci6ouc, crOpcpwva pc Tn MEAtTn
(y) FloaoTriTa, aupcpwva pc Tn MEAtTri
(6) Epyoaracrio Kama-Kew:1c / KaTaaKEuaanjc
(E) lipompepOpcvo povrao rj TOTTOC rj acipa TOU EarrAiapot)
(aT) «Erriaripoc AvTirrpOcrwrroc» rj «Alavoptac» aTriv EAAOOa

2.

Fla Kaec TrpompEpopcvo Elooc 8a TrEpthapPdvovrai uTroxpEwTiKa :
(a) DUAAo Euppoppwaric rpoc Tic TExvidc lipoolaypaptc, pc TO arroio 8a arravTWvTai
AETTTOpEpWC Kal pc aapjvcia Ta 411700EN/a aTTo TIC TEXVIKEC upoolaypacptc, (ci ouvaTOv pc
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TraparropTrtc bra cTriaripa (palka Texvikaw
TrAnpo(poplcbv TOU OIKOU KaTaGKEUI1C).
(i3)

H GOVOE01 TOU TrpompcpOpcvou prwavriparoc (paaikr) povaoa, Aoylapiko, ouvaToTrircc,

capTrjpara), bnA. en-rwc Tcluka ea Trapa6oeci.
(y) lipWTOTUTTI1 rckpnpiwari, pc ETTIGlipa (pJAAa rcxvikthv TrAnpo(popRbv Kal TTpOCTTEKTOUC TOU
KaTaGKEUPOTIKOO OIKOU.

(6) iliarorroirrriko CE Mark, \ma oAa Ta !came( TrpoIOvra
(E) 1110TO1TOICITIKa ZUGT(ipaT0c Aiampaluaric liolOTrirac (ISO 9001) ri avTIaToiXa TOU
KQTQaKEUQGTIKOU OIKOU.

3. ilArIpn licplypacprj Kal Tckpripiwari TOU TrpoTIA Kal Tns EpTrcipiac TOU AlaywviOpevou (kaEbc
Kai Trig u(plarapcvrIc arcAtxwarjc TOU pc TIC Trapcpcpcpcic pE TO 'Epyo cialkorrircc ETriampovwv)
II. 0 TrpoopcpOpcvoc ccoTrAlapOc ea TipETTEI va TrAripoi Ta Trapakarw:
(a) va cival arroAuTa kaivoOpyloc.
(p) Va KaAU1TTEI TO aUvoAo TWV popcloAoyikaw, TEXVIK(i)V Kal Acrroupyikthv aTrairrjacwv TWV
Trpo6laypacpdav Trig pcAtTrig ka864 kat TWV Trpoolaypacpcbv ampaAciac.
(y) 0 Trpoacpcp6pcvoc ctoTrAlapoc ea cival auyxpovric TexvoAoyIac Kal va 1300KETal OTTWG05liTTOTE
ofkoug pc tOpa
GE acipa Trapaywyrjc Kal Va TrpotpxcTai arra cuqnjpwc yvwaroug KaTaGKEUaGTIKOCK
TriV EupwrraIkr) Evwan (E.E.) KATT.
(6) Na txci cykaraaraci GE TrapOpoia tpya aTriv EAAcloa rjarriv E.E.
ooriyia 93/42/MDD.
(E) Na siva' aCJp(pwvoc pc Ta 61E80 TTOTUlTa Kal va KaAOTTTEI OTTWOMTTOTE TrIV
(ar) Na uTrapxci TOTTIKoc AVTITTOGWTTOc rj Aiavoptc TOU *TrAlapo0 OTriV EAAa6a, vopipa
cykarcaTriptvoc (Tr.x. Eyypapj OTO 011(510 crrayycAparikO empantplo), TTOU Va olaeETEI ETTapKr1
EpTTElpia Kql opyavwan CbGTE Va EXEI TI1V OuvaTOrrira Nita TnV ITArlpri TEXVIldi UTTOGTrjg11 TOU
coTTAiapot) \ma xpovikr) olapkcia TouAdvaTov ETTITTOOOETWV 3 cT6Jv pelt( TI1V TraptAcuari TOU
UTTnPEG1Ec GTO 051a0Tripa aura ocv
XPOvou monang (alum/Avian : oI auykckpiptvcc
Avaokou).
TOU
TrEpthap(3avovrai OTIc aUpPcmdc uTroxpabacic
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11EPI(DEPEIA KPHTHE
AHMOE XANION

cDOPEAE
11POSII/EMOE
XPHM/EH

•.
•.
•.
•.

I1POMHOEIA IATPOTEXN0A011KOY
KAI EENOAOXEIAKOY EEMAIEMOY
AHMOE XANION
382.075,0 €
EEIIA

ENAEIKTIKO TIMOAOFIO
WA

KflAIKOI

1

B3A01

TIMH

nOIOTHTA

ELM)!

TEMAXIA

1

HAEKTPIKOE KAIBANOE TAXEIA1 AFIOETEIPOEHE
1-PYFE10

AllOOHKEYEHE CDAPMAKON FIAIKOY

MONAAAE

7300,00
1000,00

2

B8B00

1

3

B8E00

1

Ef1IAAllEA10 LINFE10 EPFAITHPIOY

2200,00

4

COB03

3

KAINH NOEHAEIAE, HAEKTPIKH

1800,00

5

COS00

4

ETAT() OPON TPDXHAATO

100,00

6

COV00

3

IIAPABAN TPDXHAATO

150,00

7

C1K10

1

EPMAPIO ADOOHKEYEHE XEIPOYPIEIOY

240,00
60,00

1800,00

8

C1M00

4

KAINH HETAITHPION

9

C1M02

5

IKAA011ATAKI EEETAITIKHE KAINHE

10

C1N00

1

110AYOPONA AIMOAHWIAI

1000,00

11

C10.01

1

rwonpioNo HAEKTPIKO

1000,00

12

C1R00

1

BPECDOZYME, HAEKTPONIKOE

13

C1U01

3

ZY101 AAflEAOY ME ANAITHMOMETPO

300,00

14

C2B08

1

AnINIADTHX ARDAIIKOE, AYNATOTHTA BHMATOAOTH

7700,00

15

C2B09

1

AnINIAOTHI AYTOMATOE

3175,00

16

C2C00

2

AZKOE ANAZOOFONHEHE ENHAIKON

250,00

17

C2C01

18

C2L00

1
3

AZKOZ ANAZOOFONHEHIllAIAIATPIKOZ
AlAINOITIKO EET

250,00
750,00

19

C2P10

1

OPIANO ANAIMAKTHE METPHEHE n1E11-11/PYOMOY/OHYMETPIAZ

20

C2P11

3

XDY1MOMANOMETPO, ENHAIKON, CDOPHTO

80,00

21

C2P12

1

ECDYIMOMANOMETPO, FlAIAON, CDOPHTO

120,00

22

C2P15

1

EcDY1MOMANOMETPO, KINHTO

200,00

23

C2T00

6

ITHOOEK01110

24

C3A01

5

TPDXHAATO EllIAEZHE TPAYMATON/EPFAAEIQN, MEZA10

1800,00

500,00

1300,00

75,00
300,00

25

C3101

1

TPDXHAATO CDAPMAKONI/ EnIAEIHE TPAYMATQN

26
27

C3I04
C3107

1
1

TPDXHAATO EnElIONTON/ANAZOOrONHEHI
TPDXHAATO CDAPMAKON/E111AEIHE TPAYMATQN

5000,00
600,00

28

C3L01

1

ANAPPOCDHEH, HAEKTPIKH, CDOPHTH, YIP HAOY KENOY, MONHE CDIAAHI

1000,00

29

C3L04

1

30

C3R00

1

ANAPPOOHEH, HAEKTPIKH, TPDXHAATH, YLPHAOY KENOY, AIFIAHE
CDIAAHE
TPDXHAATO IYIPOY

1600,00
1300,00
250,00

31

C3W00

1

AEKANOETATHE, AFIA01

32

C4G00

1

ANTAIA E1XYEHE, OIKOMETPIKH

1900,00

33

C4J01

4

EHETAITIKH AYXNIA, EFIITOIXIA

750,00

34
35

C4L01
C5N10

1
2

TENTA OEYFONOY
00PE10 AEOENON, EFIEIFONTQN, METABAHTOY WOVE

1500,00
2000,00

36

D3M04

2

ANAIIHPIKH FIOAYOPONA, ENHAIKON

80,00

POOMETPO/PYOMIETHE CDIAAHE OEYFONOY, ME YIPANTHPA

300,00

37

EOGOO

1

38

E0K00

1

TPDXHAATO (MAHE

39
40

EOP10

1

ANA11NEYETHPAE, CDOPHT0E, METACDOPAZ EIIEIIONTQN

9000,00

E2A01

1

XEIPOYPFIKO TPAFIEZI, YAPAYAIKO, TPDXHAATO

7000,00

41

E2100

1

TPDXHAATO KAAOI XEIPOYPIEIOY

200,00

200,00

42

E2L00

800,00

TPDXHAATO EPIAAEIOAOZIAZ

1
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XEIPOYPIIKH AYXNIA, KINHTH, MIKPH
43
E2Q00
1

6700,00

44

E3.102

1

45

E4H04

1

MONITOP DOPHTO, 6 KANAAIQN

8000,00
5000,00

46

E4P05

1

OPIANO METPHEHI flAAMOY -01-YMETPIAZ, OAIKH AIMOMAIPINH

3500,00

47

E5B00

2

HKr 110AYKANAA0Z, TPDXHAATOZ

3000,00

HAEKTPDXEIPOYPIIKH MONAAA

48

E5B01

1

NKr 3-KANAA0Z, TPDXHAATOI

1400,00

49

E6A99

1

50

HOA03

1

XEIPOYPIIKA EPrAAEIA
AKTINOAOIIKO MHXANHMA, IENIKO, ITHMENO ITO aAnEA0 ME BUCKY

50000,00

51

HOC19

1

ZYITHMA YrIOAOrIZTIKHZ AKTINONDAVAI, FIAHPEZ

25000,00

5000,00

52

H1A00

1

110AIEE AKTINOFIPOZTAZIAI

200,00

53
54

H3A01

6

H3A02

1

,IACDANOIK01110 EI1ITOIXIO, Ann°
AlACDANOIK01110 ErlITOIX10, rIOAAArIA0

2000,00

55

H6B08

1

EIXPOMOZ YllEPHX0IPACDOZ rENIKHZ XPHIEOE

38500,00

56

10B02

1

AYTOMATO BIOXHMIKOZ ANAAYTHZ, MIKPH XOPHTIKOTHTAZ

23500,00

57

10F00

1

ANAAYTHZ PH/ AEPION AIMATOZ, HAEKTPOAYTQN

12000,00

58

I1A00

1

AYTOMATOZ ANAAYTHZ AIMATOZ

18000,00

200,00

800,00

59

11D05

1

XPONOMETPO IIPOOPOMBINHZ

60

I1L00

1

ANAAYTHZ OYPQN

61

I2A00

1

CDYMKENTPOZ rENIKHE XPHIHZ, MIKPH

2700,00
5000,00

300,00

12000,00

62

14A01

1

63

14V03

1

64

15A00

1

MIKPOIK0f110 FENIKHZ XPHEHZ
IYITHMA EllEEEPrAZIAZ YAATQN, EPFAITHPIOY, M1KPHZ
XOPHTIKOTHTAZ
AYTOMATH ninETTA ITAOEPOY OrKOY

15B00

1

AYTOMATH ninETTA METABAHTOY OIKOY

66

15000

1

ANAAEYTHPA1, MAINHTIKOZ, ME MIA

67

15X00

2

XPONOMETPO

25,00

65

300,00
185,00
1000,00

68

161300

8

IKAM110 EFTAITHPION

100,00

69

16L01

1

METPHTHE rAYKOZHZ, CDOPHTOE

240,00

70

I7A04

1

AYTOMATO IlAYNTHP10, YAAIKQN, MIKPHZ XOPHTIKOTHTAZ

750,00

H Traparreww riptc dual xwpic (1).n.A., pc Mari TIC Tptxouocc -nptc cp-rropiou.
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0 MHXA

EY
MHXA

OY rEnprioE
noroz MHXANIKOE
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0 11POIETAMENOE MEAETQN
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110AITIKOE MHXANIKOE

15PROC002962776
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2015-08-10
ΕΡΓΟ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΧΡΗΜ/ΣΗ

:

:
:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
382.075,0 €
ΕΣΠΑ-ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα µελέτη, προβλέπεται η προµήθεια – εγκατάσταση – θέση σε λειτουργία –
εκπαίδευση και παράδοση προς χρήση του Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισµού
(ιατρικός εξοπλισµός και επίπλωση) που είναι απαραίτητος για την λειτουργία του κέντρου υγείας
αστικού τύπου στον ∆ήµο Χανίων. Ο εν λόγω εξοπλισµός θα είναι απολύτως καινούριος,
αµεταχείριστος, απολύτως σύµφωνος µε τους σχετικούς κανονισµούς κατασκευής – λειτουργίας της
Ελλάδος και της Ευρωπαικής Ενωσης και θα παραδοθεί έτοιµος προς χρήση.
Οι απαιτήσεις αναφέρονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές και στην ειδική συγγραφή
υποχρεώσεων της Μελέτης και θα ελεγχθούν από την
επιτροπή παραλαβής κατά τα
προβλεπόµενα.
Ο προϋπολογισµός του Έργου είναι 382.075,00 € µε το Φ.Π.Α και η χρηµατοδότηση του έργου θα
γίνει από το πρόγραµµα Ε.Σ.Π.Α (ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013).

ΧΑΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥ∆Χ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Υ.∆.Χ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΑΚΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

