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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» 

ΕΡΓΟ : «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» 

(Κωδ. Πράξης: 376272 – Κωδ. ΠΔΕ: 2012ΕΠ00880069) 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  αρ. 14/2014 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Αρχικού Προϋπολογισμού: 499.230,00 € + Φ.Π.Α. 114.822,90 € = 

614.052,90 € 

 

Κριτήριο επιλογής αναδόχου : η χαμηλότερη προσφορά 

Διάρκεια σύμβασης :  έως 19.06.2015 

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:  16.02.2015 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών 16.02.2015 

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην ΕΕΕΕ : 23.12.2014 

Ημερομηνία δημοσίευσης στην ΕτΚ .................................... 

Ημερομηνία δημοσίευσης στον τύπο .................................. 

 

ΟΡΜΥΛΙΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2014 
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      ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 

ΤΟ ΕΤΠΑ 

      (Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης) 

 

http://newsletter.elearning.mou.gr/UploadedImages/-479050022


Σελίδα 2 από 76 
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 Άρθρο 1. Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού – Θεσμικό πλαίσιο ........................................... 3 

 Άρθρο 2. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής...................................................................................... 3 

Άρθρο 3. Αντικείμενο Διαγωνισμού ………................................................................................. 4 

Άρθρο 4. Χρόνος–Τόπος-Τρόπος παράδοσης και χρόνος παραλαβής υλικών-Προαίρεση ........ 7 

Άρθρο 5. Δικαιούμενοι Συμμετοχής ............................................................................................ 7 

Άρθρο 6. Εγγύηση Συμμετοχής .................................................................................................. 8 

Άρθρο 7. Τεύχη Διαγωνισμού - παραλαβή Διακήρυξης .............................................................. 9 

Άρθρο 8. Προθεσμία και τρόπος υποβολής προσφοράς - Διάρκεια Ισχύος .............................. 10 

Άρθρο 9. Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενα προσφοράς ........................................................ 12 

Άρθρο 10. Δικαιολογητικά συμμετοχής .................................................................................... 13 

Άρθρο 11. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς ............................................................................... 16 

Άρθρο 12. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς .......................................................................... 16 

Άρθρο 13. Διαδικασία Ανοίγματος Προσφορών - Κρητήριο Ανάθεσης ..................................... 17 

Άρθρο 14. Διαδικασία Κατακύρωσης ....................................................................................... 19 

Άρθρο 15. Κατακύρωση Διαγωνισμού ..................................................................................... 25 

Άρθρο 16. Ενστάσεις - Δικαστική προστασία ........................................................................... 25 

Άρθρο 17. Ακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού ........................................................................ 26 

Άρθρο 18. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  ................................................................... 26 

Άρθρο 19. Όροι Εκτέλεσης Προμήθειας και Παροχής Υπηρεσίας ............................................ 27 

Άρθρο 20. Τρόπος Πληρωμής - Δικαιολογητικά ....................................................................... 27 

Άρθρο 21. Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού - Τρόπος Κοινοποίησης .................................... 28 

Άρθρο 22. Ισχύουσα νομοθεσία ............................................................................................... 28 

Άρθρο 23. Δημοσιότητα ........................................................................................................... 28 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ................. 29 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................................................................... 58 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ...................... 67 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .......................... 71 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ....................................... 72 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ........................... 76 

 

 

 

 



Σελίδα 3 από 76 
 

Άρθρο 1.  

Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού – Θεσμικό πλαίσιο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται με βάση την ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 11 περ. (α) και στο άρθρο 51, παρ. 1 περ. (β) του Π.Δ. 
60/2007 και στις αντίστοιχες διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 που αναφέρονται σε 
ανοικτούς διεθνείς διαγωνισμούς με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη προσφορά 
και διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και κυρίως από τις ακόλουθες διατάξεις όπως 
τροποποιημένες ισχύουν: 

 Τον νόμο 3440/27.2.2006 συστάσεως του Ιδρύματος ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’ 

 Του άρθρου 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α/19), 

 Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α/150), 

 Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚΑ/45). 

 Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, 

 Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την 
Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ Α/64), 

 Των άρθρων 79-85 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, κλπ» (ΦΕΚ 
Α/247), 

 Του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 
Α/267), 

 Του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 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 Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» 
(ΦΕΚ Α/173), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 
(ΦΕΚ Α/51). 

 
Άρθρο 2.  

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής. 

Το ΙΔΡΥΜΑ ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’, προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, ενδεικτικού προϋπολογισμού 
ήτοι : 614.052,90 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%), ήτοι : 499.230,00 € + Φ.Π.Α. 
114.822,90 € = 614.052,90 €.  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η προμήθεια και η εργασία – υπηρεσία αυτή γίνεται στα πλαίσια του έργου «ΙΔΡΥΜΑ 
ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ» (Κωδ. Πράξης 376272)» το οποίο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» σύμφωνα 
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με την απόφαση της ΕΔΑ ΠΚΜ με αριθμό 4521/15-6-2012,όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης). 
Οι δαπάνες του έργου βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 
συγκεκριμένα την ΣΑΕ 0088 (2012ΕΠ00880069). 
Φορέας υλοποίησης του έργου και Αναθέτουσα Αρχή «Το ΙΔΡΥΜΑ ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’». 
Τα στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής παρουσιάζονται συνοπτικά στον 
πίνακα που ακολουθεί. 
 

Οργανισμός: 
ΙΔΡΥΜΑ ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’  
T E X N I  K  Η  Υ Π Η Ρ Ε Σ  Ι  Α  

Υπόψη: 
Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ - Δ. ΛΑΝΤΑΒΟΥ 

Διεύθυνση : ΟΡΜΥΛΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ   Ταχυδρομικός Κώδικας :  63071 

Τοποθεσία/Πόλη : ΟΡΜΥΛΙΑ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  

Χώρα :   Ελλάδα 

Τηλέφωνο : +30 2371021572 
Site:  www.ormyliafoundat ion.gr 

Τηλεομοιοτυπία (Φαξ):  +302371021571  
E-mail:  t.y@ormyliafoundation.gr 

 
Στην παραπάνω διεύθυνση, στο πρωτόκολλο του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’ / Τεχνική 
Υπηρεσία, οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα 
καταθέσουν τυχόν ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το 
στάδιο δημοπράτησης του έργου), που ενδεχομένως θα ασκήσουν.  
 
 

Άρθρο 3.  
Αντικείμενο Διαγωνισμού. 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, σε πλήρη 
λειτουργία και συμβατότητα, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης εξακοσίων 
δεκατεσσάρων χιλιάδων πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (614.052,90 
€). Στο ποσό συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%.  
 
Συγκεκριμένα η προμήθεια και η παροχή υπηρεσίας περιλαμβάνει : 
 

α/α  Σύντομη περιγραφή αντικειμένου ΜΜ Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
Σύνολο  

1η ΟΜΑΔΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1.1 

Ψηφιακός Υπερηχογράφος ελαστογραφίας 
με κατάλληλο λογισμικό και με σύστημα 
απεικόνισης δέρματος με κεφαλή της τάξης 
των 50 MHz 

τεμ 1 82.500,00 82.500,00 

1.2 Πακέτο υπερηχογραφικής εξέτασης μαστού τεμ 1 12.000,00 12.000,00 

1.3 50 mm Linear κεφαλή τεμ 1 9.000,00 9.000,00 

1.4 
Πακέτο υπερηχογραφικής εξέτασης 
ενδοκοιλοτικών εφαρμογών 

τεμ 1 12.000,00 12.000,00 

1.5 
Ειδικό Διαφανοσκόπιο για μαστογραφίες 8 
θέσεων 

τεμ 1 3.960,00 3.960,00 

1.6 
Ειδικό Διαφανοσκόπιο για μαστογραφίες 4 
θέσεων  

τεμ 1 2.810,00 2.810,00 

1.7 Φορητός Προβολέας  τεμ 1 2.600,00 2.600,00 

http://www.ormyliafoundation.gr/
mailto:t.y@ormyliafoundation.gr
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1.8 
Εξεταστική ηλεκτρική κλίνη με 
ποδοδιακόπτη 

τεμ 1 6.400,00 6.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΟΜΑΔΑΣ 131.270,00 

Φ.Π.Α. 23% 30.192,10 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΟΜΑΔΑΣ 161.462,10 

 
 

2η ΟΜΑΔΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

2.1 Βίντεο – Κολποσκόπιο τεμ 1 9.700,00 9.700,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ 9.700,00 

Φ.Π.Α. 23% 2.231,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ 11.931,00 

 
 

    3η ΟΜΑΔΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

3.1 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Υπολογιστικής 
Ψηφιοποίησης Αναλογικής Μαστογραφίας                
Mammography Film Digitizer 

τεμ 2 16.000,00 32.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΟΜΑΔΑΣ 32.000,00 

Φ.Π.Α. 23% 7.360,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΟΜΑΔΑΣ 39.360,00 

 
 

 

4η ΟΜΑΔΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

4.1 X-Ray Mammography film processor τεμ 1 17.000,00 17.000,00 

4.2 X-Ray film duplicator τεμ 1 6.400,00 6.400,00 

4.3 Κασέτες μαστογραφίας διαστάσεων 18x24 τεμ 16 150,00 2.400,00 

4.4 Κασέτες μαστογραφίας διαστάσεων 24x30 τεμ 16 200,00 3.200,00 

4.5 Φωτόμετρο ακριβείας (LUX & ΝΙΤ) τεμ 1 2000,00 2.000,00 

4.6 Προστατευτικές ποδιές μολύβδου  τεμ 6 500,00 3.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 4ης ΟΜΑΔΑΣ 34.000,00 

Φ.Π.Α. 23% 7.820,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4ης ΟΜΑΔΑΣ 41.820,00 
 

 

 

5η ΟΜΑΔΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

5.1 Rolloscope MD τεμ 1 39.400,00 39.400,00 

5.2 

Ψηφιακός μετρητής οπτικής πυκνότητας 
(Ντενσιτόμετρο, Densitometer) 
 

τεμ 1 1.890,00 1.890,00 

5.3 

Όργανο μέτρησης της ευαισθησίας φιλμ 

(Σενσιτόμετρο, Sensitometer) για μπλε και 
πράσινα φιλμ 

τεμ 1 970,00 970,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 5ης ΟΜΑΔΑΣ 42.260,00 

    Φ.Π.Α. 23% 9.719,80 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5ης  

ΟΜΑΔΑΣ 
51.979,80 
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6η ΟΜΑΔΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
 
 

6.1 
 
 
 

Σύστημα MTSS (Mammography 
Telecomunication Software System) - 
Υποσύστημα WEB επικοινωνίας και 
Υποσύστημα επικοινωνίας pacs                             
2 PACS Server with 80TB RAID archive.                              

τεμ 1 

 
 

140.000,00 
 
 

 
 

140.000,00 
 
 

6.2 
Έξοδα ψηφιοποίησης, ιατρικής 
γνωμάτευσης και αρχειοθέτησης 

τεμ 1 80.000,00 80.000,00 

6.3 

Σύστημα MTSS (Mammography 
Telecomunication Software System) – 
Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακής Βάσης 
Δεδομένων  (RDBMS) με δυνατότητα 
σύγχρονου data replication (Replication 
Server) 

τεμ 1 30.000,00 30.000,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 6ης ΟΜΑΔΑΣ 250.000,00 

    Φ.Π.Α. 23% 57.500,00 

    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6ης 

ΟΜΑΔΑΣ 
307.500,00 

    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 499.230,00 

    Φ.Π.Α. 23% 114.822,90 

    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΩΝ 
614.052,90 

      

Προϋπολογισμός : Εξακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες πενήντα δύο ευρώ και 

ενενήντα λεπτά (614.052,90 €) με το Φ.Π.Α. 23% 

Ενδεικτικά αναφέρεται στον πίνακα εξοπλισμού το σύνολο των προς προμήθεια 
ειδών και η παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση της βάσης δεδομένων. Η εν 
λόγω προμήθεια και η εργασία - υπηρεσία πραγματοποιείται για τις ανάγκες του 
έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στον 
διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορές για την προμήθεια και την εργασία-υπηρεσία 
συνολικά με όσα αναλυτικά ορίζονται στη συνέχεια. 
1. Τα προς προμήθεια υλικά και η εργασία-υπηρεσία περιγράφονται λεπτομερώς ως 

προς τις προδιαγραφές τους στο Παράρτημα Α. 
2.  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
3. Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς είτε για το σύνολο των ζητούμενων 

προμηθειών και εργασιών-υπηρεσιών (6 ομάδες ειδών), είτε τμηματικά ανά 
ομάδα/ες, αλλά πάντα για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας. 

4. Η καταβολή του Οικονομικού Ανταλλάγματος θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα της 
Διακήρυξης. 

5. Το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης δεν θα αλλοιωθεί μέχρι το τέλος της 
σύμβασης με τον ανάδοχο. 
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Άρθρο 4.  
Χρόνος – Τόπος - Τρόπος παράδοσης και χρόνος παραλαβής ειδών και 

παροχής υπηρεσιών – Ισχύς προσφερόμενων τιμών. 

Ο προμηθευτής και ο πάροχος υπηρεσίας, υποχρεούται να παραδώσει τα 
αντικείμενα της σύμβασης στα κτίρια του Ιδρύματος Ορμύλια Χαλκιδικής.   
Η παράδοση του εξοπλισμού  θα γίνει στο διάστημα : από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 19.06.2015 ενώ και η εργασία – παροχή υπηρεσίας κατασκευής της 
βάσης δεδομένων θα υλοποιηθεί στο διάστημα : από την υπογραφή της σύμβασης 
έως 19.06.2015.  
Οι ανωτέρω προθεσμίες είναι αποκλειστικές και δεσμευτικές. 
Ο ανάδοχος δεσμεύεται για τις τιμές της προσφοράς του σε όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης.  

 
Άρθρο 5.  

Δικαιούμενοι Συμμετοχής. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται :  
(α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με τη 
νομοθεσία ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης ή τα κράτη μέλη του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη 
Συμφωνία, Δημοσίων Συμβάσεων (G.Ρ.Α.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
και έχουν την έδρα τους στο εσωτερικό ενός από τα παραπάνω κράτη,  
(β) Συνεταιρισμοί εμπορίας,  
(γ) Ενώσεις Προμηθευτών και παρόχων υπηρεσίας που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά και 
(δ) Κοινοπραξίες Προμηθευτών και παρόχων υπηρεσίας 
των παραπάνω προσώπων και ΕΦΟΣΟΝ έχουν στο καταστατικό τους (αν πρόκειται 

για Εταιρεία) την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας «Εμπορία ιατρικού 
εξοπλισμού», όσον αφορά την προμήθεια και «εγκατάσταση ηλεκτρονικής βάσης 
δεδομένων –πληροφορικής/ψηφιακής» όσον αφορά την παροχή υπηρεσίας ή έχουν 
δηλωμένη δραστηριότητα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Εφορία τους (Δ.Ο.Υ.) τη 
σχετική δραστηριότητα ως άσκηση επαγγέλματος, και έχουν τη δυνατότητα να 
εκδώσουν για την παρεχόμενη προμήθεια Τιμολόγια Πώλησης και για την 
παρεχόμενη εργασία-υπηρεσία Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών.  
Αποκλείονται οι λοιπές δραστηριότητες/επαγγέλματα. 
Οι συνεταιρισμοί καθώς και τα μέλη των ενώσεων και κοινοπραξιών θα πρέπει να 
ανήκουν στα πρόσωπα της ως άνω περίπτωσης (α).  
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες ΔΕΝ υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά, όμως σε περίπτωση κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού σε αυτές υποχρεούνται να συντάξουν συμβολαιογραφικό 
κοινοπρακτικό κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 της παρούσης.  
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει: 
(α) να αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου του μέλους της ένωσης/ 
κοινοπραξίας για συμμετοχή της στο διαγωνισμό 
(β) να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της 
ένωσης ή κοινοπραξίας προμηθευτών και παρόχων υπηρεσίας 
(γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους  
(δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως επικεφαλής της Κοινοπραξίας.  
Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ή Κοινοπραξίας ευθύνεται 
εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη 
αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 
μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά 
τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 
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Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα 
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια 
τιμή και τους ίδιους όρους. 
Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε ως 
μέλος μίας και μόνο κοινοπραξίας ή ένωσης (απαγόρευση πολλαπλών σχημάτων). 
Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν επίσης να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 της παρούσας, όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική 
τους κατάσταση, την τεκμηριωμένη επαγγελματική τους εμπειρία και τις τεχνικές τους 
δυνατότητες. 

                                                                   Άρθρο 6.  
Εγγύηση Συμμετοχής. 

Προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να 
καταθέσουν με την προσφορά τους τραπεζική εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
απευθυνόμενη προς το ΙΔΡΥΜΑ ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’, με ισχύ τουλάχιστον πέντε μηνών 
από την αναφερόμενη προθεσμία παραλαβής προσφορών : 
- Για ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο της προμήθειας σε ποσοστό 2% επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, που περιλαμβάνει το κόστος του 
εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών εκτός Φ.Π.Α., δηλ. 499.230,00 € και ανέρχεται 
στο ποσό των  9.984,60 €. 

Για τις επιμέρους ομάδες που ο κάθε ενδιαφερόμενος θα ήθελε να λάβει μέρος, το 

ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι : 
 

 Για την ομάδα 1 :  2.625,40 € 

 Για την ομάδα 2 :  194,00 € 

 Για την ομάδα 3 :  640,00 € 

 Για την ομάδα 4 :  680,00 € 

 Για την ομάδα 5 :  845,20 € 

 Για την ομάδα 6 :  5.000,00 € 
 

1. Σε περίπτωση παράτασης του Διαγωνισμού, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να 
ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους την παράταση ισχύος της εγγύησης συμμετοχής. 
2. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας διαγωνιζομένων η εγγύηση συμμετοχής 
πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών. Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνεται 
επί ποινή απαραδέκτου στην Εγγυητική Επιστολή, ο όρος ότι  «Η εγγύηση καλύπτει 
τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης Κοινοπραξίας αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον». Είναι δυνατόν να εκδοθούν εγγυητικές επιστολές περισσότερες της μίας, 
οι οποίες θα καλύπτουν αθροιστικά το συνολικό ποσό της εγγύησης, με την 
προϋπόθεση ότι θα εκδοθούν όλες υπέρ όλων των μελών και όχι υπέρ μεμονωμένων 
μελών ξεχωριστά. 
3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα 
με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι 
διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 
4. Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν 
πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 
5. Οι εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν : 
           α. Την ημερομηνία έκδοσης. 
           β. Τον εκδότη. 
           γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 
           δ. Τον αριθμό της εγγύησης. 
           ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
        στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή και παρόχου 

υπηρεσίας υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
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          ζ. Τους όρους ότι : 
(Ι). Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. 
(ΙΙ). Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που 

διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα 
σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

(ΙΙΙ). Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της 
κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

(ΙV). Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση 
της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας 
υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της 
εγγύησης. 

6. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 5 και τα 
ακόλουθα: 

α. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και το προς 
προμήθεια, εργασία-υπηρεσία τμήμα που  αφορά η προσφορά. 
β. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

7. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την 
προσφορά είναι: 

α.   η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο 
ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και 
απευθύνεται, 

β.   ο τίτλος της διακήρυξης, 
γ.   το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση, 
δ.   η ημερομηνία έκδοσής της, 
ε.   τα στοιχεία του προμηθευτή και παρόχου υπηρεσίας και υπέρ του οποίου 
εκδίδεται. 

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής παρόχου υπηρεσίας πέραν των 
αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 
ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή και παρόχου υπηρεσίας από 
την Υπηρεσία. 
8. Σε περίπτωση κατά την οποία η έκδοση της εγγυητικής επιστολής δεν είναι 
δυνατόν να γίνει στην ελληνική γλώσσα, επειδή ο εκδότης της δεν λειτουργεί στην 
Ελλάδα, αυτή θα εκδίδεται στη γλώσσα του εκδότη και θα συνοδεύεται υποχρεωτικώς 
από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, η οποία, εκτός όσων έχουν προαναφερθεί, θα 
περιλαμβάνει όρο ότι σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του αλλοδαπού και του 
ελληνικού κειμένου υπερισχύει το ελληνικό. 
9. Η εγγύηση συμμετοχής θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα, θα 
διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία 
των αρμόδιων δικαστηρίων της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. 
10. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή και πάροχο 
υπηρεσίας στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια και εργασία-υπηρεσία 
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι εγγυήσεις των 
λοιπών προμηθευτών και παρόχων υπηρεσίας που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό 
επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 
κατακύρωσης. 
 

Άρθρο 7.  
Τεύχη Διαγωνισμού - παραλαβή Διακήρυξης. 

1. Τα συμβατικά τεύχη, κατά σειρά ισχύος, είναι τα ακόλουθα : 
α. Η Σύμβαση, όπως θα υπογραφεί με βάση το σχέδιο που παρατίθεται στο 

Παράρτημα Β της παρούσας. 
β.  Η παρούσα διακήρυξη.  
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γ. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α 
της παρούσας. 

δ.  Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου.  
ε.  Η τεχνική προσφορά του Αναδόχου.  

στ. Τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου. 
Τυχόν διευκρινήσεις που θα δοθούν επί των ως άνω τευχών κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας ιεραρχούνται ανάλογα με το συμβατικό τεύχος το οποίο αφορούν. 
2. Η παρούσα διακήρυξη, με τα παραρτήματά της και η συγγραφή υποχρεώσεων 
διατίθενται στους ενδιαφερόμενους  από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (βλ. 
άρθρο 2 της παρούσας). Σε κάθε ενδιαφερόμενο διατίθεται μόνο ένα (1) αντίτυπο. 
3. Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από τα γραφεία της Αναθέτουσας 
Αρχής, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά από κατάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο της 
Αναθέτουσας Αρχής, έγγραφης αίτησης υπογραφόμενης από τον νόμιμο εκπρόσωπό 
του ενδιαφερόμενου στην οποία αναφέρει τα στοιχεία του ατόμου ή του cοurier που 
εξουσιοδοτεί να τα παραλάβει. Στην αίτηση αυτή δηλώνεται επίσης ο αριθμός του 
FAX μέσω του οποίου αποδέχεται ο ενδιαφερόμενος να ενημερώνεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή για οτιδήποτε έχει σχέση με την διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι 
την ολοκλήρωσή του. Αν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς δεν φέρει τη γνήσια 
υπογραφή του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑ η προσφορά θα θεωρηθεί απαράδεκτη.  
Τα τεύχη μπορούν να ζητηθούν μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν τον διαγωνισμό, δηλ. 
έως 10.02.2015. 
Οι παραλήπτες των Τευχών Δ ημοπράτησης υποχρεούνται άμεσα να τα ελέγξουν 
από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το 
αναφέρουν στην Αναθέτουσα Αρχή. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του 
διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας των παρεληφθέντων τευχών 
δημοπράτησης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τυχόν απορίες και ερωτήματα σχετικά 
με τους όρους του Διαγωνισμού απευθυνόμενοι εγγράφως το αργότερο μέχρι την 12η 
ημέρα πριν την υποβολή των προσφορών στην διεύθυνση της προηγούμενης 
παραγράφου, με ρητή αναφορά στον τίτλο και τον αριθμό της Διακήρυξης. Η 
Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει με FAX στον αριθμό που έχει δηλωθεί από τον 
ενδιαφερόμενο σε τυχόν ερωτήματα εντός (4) ημερών και το αργότερο έξι (6) ημέρες 
πριν την παραλαβή των προσφορών για όσες ζητήθηκαν εμπρόθεσμα. Η απάντηση 
γνωστοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους (όσοι έλαβαν τεύχη και όσοι 
πρόκειται να λάβουν). 

 
 

Άρθρο 8.  
Προθεσμία και τρόπος υποβολής προσφοράς - Διάρκεια Ισχύος. 

1. Η προσφορά για την προμήθεια και εργασία-υπηρεσία πρέπει να ακολουθεί, επί 
ποινή αποκλεισμού, τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη αναφορικά με τον τρόπο 
υποβολής και τα περιεχόμενα του φακέλου. 
2. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 16.02.2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:00 πμ. Γίνονται δεκτές οι προσφορές που είτε κατατίθενται στο πρωτόκολλο της 
Α.Α. στη διεύθυνση του άρθρου 4 της παρούσας, είτε αποστέλλονται στην Α.Α. με 
οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη. Σε κάθε υποβληθείσα 
προσφορά δίδεται αριθμός πρωτοκόλλου από τον οποίο και μόνο αποδεικνύεται η 
ημερομηνία υποβολής της. Εφιστάται η προσοχή στους διαγωνιζόμενους να 
μεριμνήσουν οι ίδιοι για την έγκαιρη παραλαβή των προσφορών τους από την Α.Α., 
δεδομένου ότι αυτές πρέπει να έχουν περιέλθει στην Α.Α. μέχρι την ανωτέρω ημέρα 
και ώρα και όχι απλώς να έχουν ταχυδρομηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή. Μετά τη 
λήξη της παραπάνω προθεσμίας ουδεμία προσφορά γίνεται δεκτή. 
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3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από 
επιστολή - αίτηση του διαγωνιζομένου για συμμετοχή στο διαγωνισμό υπογραφόμενη 
από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού (αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο 
αυτού), η οποία αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς, είναι εκτός του φακέλου 
και επ’ αυτής τίθεται ο αριθμός πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς 
από ένωση προμηθευτών και παρόχων υπηρεσίας η αίτηση υπογράφεται είτε από 
όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο που διορίζεται με ειδικό 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το οποίο προσκομίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 12 περ. (ΙΑ) της παρούσας. 
 
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει επί 
ποινή αποκλεισμού την ακόλουθη ετικέτα : 

 ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς 

«ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ» 

Ορμύλια Χαλκιδικής – ΤΚ 63071 

Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού 

 

Επωνυμία Διαγωνιζόμενου 

(πλήρης επωνυμία, δ/ση, τηλ/νο, φαξ) 

Επωνυμία και πλήρη στοιχεία νομίμου εκπροσώπου 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 

«ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» 

(Αριθμ. Διακήρυξης : 14/2014) 

Ημερομηνία διαγωνισμού : 16.02.2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ.  

 

 Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου 

 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

4. Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την προσφορά τους για διάστημα τεσσάρων 

(4) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορές με 

μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται. 

Η Ε.Δ. μπορεί να ζητήσει εγγράφως την παράταση ισχύος των προσφορών πριν τη 

λήξη της και ταυτόχρονη παράταση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. Η 

κατακύρωση του Διαγωνισμού μπορεί να γίνει και μετά την παρέλευση της 

παραπάνω προθεσμίας, δεσμεύει όμως τον Ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την 
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αποδεχτεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντα η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο 

κατά σειρά επιλογής. 

 

Άρθρο 9.  
Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενα προσφοράς. 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, σε ένα (1) αντίγραφο, μέσα 
σε σφραγισμένο φάκελο. Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα 
απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία σύμφωνα με τα 
παρακάτω : 

- Τα στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 10 της παρούσας. 
- Χωριστός σφραγισμένος φάκελος τεχνικής προσφοράς, ο οποίος περιλαμβάνει 

τα στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 11 της παρούσας. Σε περίπτωση 
που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου 
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 
σφραγίζονται, και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα 
Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

- Χωριστός σφραγισμένος φάκελος οικονομικής προσφοράς, ο οποίος 
περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 12 της παρούσας . 

Όλοι οι φάκελοι θα αναγράφουν υποχρεωτικά τον τίτλο του Διαγωνισμού, την 
επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζόμενου. Σε περίπτωση ενώσεων ή 
κοινοπραξιών θα αναγράφονται τα στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση) όλων των 
μελών. 

2. Η προσφορά και κάθε έγγραφο που ζητείται να υποβληθεί από τον κάθε 
διαγωνιζόμενο σύμφωνα με τη Διακήρυξη πρέπει να φέρει απαραίτητα (α) 
ημερομηνία, (β) υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου 
του ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, όπως αυτός προκύπτει 
από τα συμπροσκομιζόμενα απαραιτήτως νομιμοποιητικά έγγραφα και (γ) το 
ονοματεπώνυμο αυτού δακτυλογραφημένο ή άλλως ευκρινώς τυπωμένο κάτω από 
την υπογραφή. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας τα σχετικά έγγραφα 
υπογράφονται είτε από όλους τους συμμετέχοντες σε αυτήν, είτε από τον κοινό 
εκπρόσωπο που διορίζεται με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
3. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου πρέπει να είναι καλά 
κλεισμένος. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου που είναι 
δυνατόν να αποσφραγισθεί και επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη 
αποσφράγισης.  
4. Κάθε φάκελος ξεκινά με αναλυτικό πίνακα περιεχομένων, στον οποίο θα 
καταγράφονται όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία κατά σειρά και αντιστοιχία προς τις 
παραγράφους των αντιστοίχων άρθρων της παρούσας Διακήρυξης. 
5. Οι σελίδες κάθε φακέλου είναι αριθμημένες κατά αύξουσα σειρά και είναι 
μονογραμμένες από τους διαγωνιζόμενους ή τον εκπρόσωπό τους. 
6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά προσθήκη ή διόρθωση αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού (εφεξής και για λόγους συντομίας 
: Επιτροπή Αξιολόγησης) η οποία είναι αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση 
των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή 
προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτήν διορθώσεις που την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
7. Μετά την κατάθεση της προσφοράς επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από τα αρμόδια 
όργανα της Αναθέτουσας Αρχής είτε κατά την ενώπιων τους διαδικασία είτε μετά από 
έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής μετά την σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου. Από τις διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.  
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8. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών ή 
προσφορών για μέρος των υλικών που περιλαμβάνονται στο σύνολο της παρούσας 
προκήρυξης, ή προσφορές με αίρεση ή προσφορές αόριστες και ανεπίδεκτες 
εκτίμησης. 
Εάν υποβληθούν εναλλακτικές προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη. 
9. Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται αμάχητα ότι ο Διαγωνιζόμενος έχει 
λάβει γνώση όλων των όρων της Διακήρυξης και των λοιπών Συμβατικών Τευχών. 
 

 
Άρθρο 10. 

Δικαιολογητικά συμμετοχής. 

1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την 
προσφορά τους, τα εξής : 

α. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας. 
β. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο 
συμμετέχουν. 

ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς 
τους, 

− δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο 
αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007 

− δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) 
του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007 

− είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007, 

− είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, κατά περίπτωση, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και 
στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος, 

− δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. 
γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου κατάσταση. 

iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 
118/2007, 

γ. Εφόσον οι προμηθευτές και πάροχοι υπηρεσίας συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά 
παραστατικό εκπροσώπησης. 
δ. Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει πιστοληπτική ικανότητα για ποσό ίσο με το 
25% του προϋπολογισμού της ομάδας (ή των ομάδων) του διαγωνισμού που 
συμμετέχει. 

2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο 
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 
(Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και 
δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ.6 του Π.Δ. 118/2007 : 

α.   Οι Έλληνες πολίτες : 
(1).  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 
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για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, 
για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται 
στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
(2). Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, 
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
(3). Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από 
το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, 
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
(4). Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης. 

β.   Οι αλλοδαποί: 
(1). Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του 
τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 
περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
(2). Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη 
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
(3). Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν 
εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

γ.   Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 
(1). Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β 
της παρ. 2 του παρόντος, αντίστοιχα. 
(2). Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, 
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 
(3). Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν 
για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον 
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πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), 
απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της 
περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
(4). Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα 
πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 
του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την 
αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο 
διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 
του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική 
εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο 
Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική 
εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, 
εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της 
συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 

δ.  Οι Συνεταιρισμοί: 
(1). Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού 
του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 
για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου. 
(2). Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 
του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς 
και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον 
πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης 
(2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
(3). Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε.  Οι ενώσεις προμηθευτών και παρόχων υπηρεσίας που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή και 
πάροχο υπηρεσίας που συμμετέχει στην Ένωση. 

3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 
αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά 
από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη 
χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί 
με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής και 
πάροχος υπηρεσίας. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στην 
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν 
στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 
4. Επίσης, οι διαγωνιζόμενοι, στο πλαίσιο όσων ορίζει το άρθρο 8α του Π.Δ. 
118/2007, οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ότι πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
πιστοληπτικής ικανότητας, (25% επί της καθαρής αξίας, επαγγελματικής 
δραστηριότητας και τεχνικής δυνατότητας (ως αναφέρονται στο αρθ. 5) και 
αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση, κατά 
το στάδιο της κατακύρωσης, των δικαιολογητικών που τα αποδεικνύουν. Στην 
περίπτωση που την προσφορά καταθέτει ο ίδιος ο συμμετέχων ή ο νόμιμος 
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εκπρόσωπος δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. Θεώρηση γνησίου 
υπογραφής απαιτείται σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. 

 

Άρθρο 11.  
Φάκελος Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνεται επί ποινή απαραδέκτου 
αναλυτικός πίνακας περιεχομένων, στον οποίο θα καταγράφονται όλα τα 
υποβαλλόμενα στοιχεία. Κάθε σελίδα της προσφοράς είναι αριθμημένη κατά αύξουσα 
σειρά και μονογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου. Το 
περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς πρέπει να μην υπολείπεται από τις τεχνικές 
προδιαγραφές του παρόντος διαγωνισμού, οι οποίες αποτελούν και τις ελάχιστες 
συμβατικές απαιτήσεις της προσφοράς. 
Η Τεχνική Προσφορά θα αναφέρεται στο σύνολο της προμήθειας που θα προσφέρει 
ο κάθε συμμετέχων και θα  αποτελείται από : 
1. Όλα τα στοιχεία, όπως τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικά 
φυλλάδια. Τα προσφερόμενα είδη θα περιγράφονται  αναλυτικά από τον προμηθευτή 
και πάροχο υπηρεσίας σύμφωνα με τον «Πίνακα Ανάλυσης Τεχνικής Περιγραφής» 
όπως παρουσιάζεται  στο παράρτημα Ε. Η περιγραφή θα πρέπει να γίνει ως εξής : 

 Με την αναφορά του υπό προμήθεια είδους για το οποίο κάνει προσφορά. 

 Με την αναφορά του κατασκευαστικού οίκου κάθε υλικού. 

 Με την αναφορά των κωδικών των κατασκευαστικών οίκων της προμήθειας 
ώστε να προσδιορίζεται μονοσήμαντα η προμήθεια. 

 Με την αναφορά των εργαστηρίων πιστοποίησης και ποιοτικού ελέγχου των 
υλικών. 

 Με την προαιρετική αναφορά σχολί ων για την καλύτερη περιγραφή της 
προμήθειας. 

 Με τη σαφή αναφορά της ποσότητας. 
Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (π.χ. μη αναφορά, ασαφής ή εσφαλμένη 
αναφορά) μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού.  

Στον πίνακα πρέπει να καταγράφονται όλα τα προσφερόμενα υλικά της προμήθειας. 
Τονίζεται ιδιαίτερα και επί ποινή αποκλεισμού, ότι όλα τα επιμέρους στοιχεία του 
Πίνακα αυτού θα πρέπει να περιέχονται και να είναι ακριβώς ίδια με τα στοιχεία του 
αντίστοιχου πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς με μόνη διαφορά την έλλειψη όλων 
των στοιχείων κόστους. 
2. Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ποιοτικού ελέγχου, ή επίσημες 
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων ελέγχου της ποιότητας, που να βεβαιώνουν 
την καταλληλότητα των κυριότερων προϊόντων. 
3. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, Υπεύθυνη Δήλωση στην 
οποία δηλώνουν ότι η ενασχόληση τους είναι αυτή η οποία έχει σχέση με «Εμπορία 
ιατρικού εξοπλισμού», όσον αφορά την προμήθεια και  «εγκατάσταση βάσης 
δεδομένων» όσον αφορά την παροχή υπηρεσίας αποδεδειγμένα.  
4. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα βεβαιώνεται ότι θα τηρηθούν όλες οι προδιαγραφές 
και οι απαιτήσεις που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή που έχει συνταχθεί από 
τους αρμόδιους μηχανικούς της υπηρεσίας.  
5. Συμπληρώσεις ή διευκρινίσεις των στοιχείων και εγγράφων του φακέλου της 
Τεχνικής Προσφοράς δεν επιτρέπονται. Οι ασάφειες και ελλείψεις των στοιχείων 
αυτών εκτιμώνται για την βαθμολόγησή της. 
6.  Η αναγραφή τιμής στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς αποτελεί λόγο αποκλεισμού 
του Υποψηφίου. 
 

Άρθρο 12. 
Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς. 

1. Κάθε σελίδα της οικονομικής προσφοράς υπογράφεται από τον νόμιμο 
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εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου. 
2. Στον φάκελο αυτό οι διαγωνιζόμενοι εσωκλείουν την οικονομική τους προσφορά 
για το σύνολο της προμήθειας και της παροχής υπηρεσίας, η οποία συμπληρώνεται 
στο ειδικό προς τούτο σφραγισμένο και αριθμημένο έντυπο, οι δε τιμές μονάδας για 
κάθε είδος αναγράφονται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση 
αντιφάσεων υπερισχύουν οι ολόγραφες τιμές. Οι προσφερόμενες τιμές είναι 
ανηγμένες και περιλαμβάνουν το κόστος του προϊόντος, το κόστος μεταφοράς τους 
στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής δηλ. στο εργοτάξιο του Ιδρύματος ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’, 
την τοποθέτησή τους, το κέρδος του προμηθευτή και του παρόχου υπηρεσίας και 
κάθε τέλος, δασμό, ή επιβάρυνση.  Είναι δηλαδή τελικές τιμές για πλήρη παράδοση 
των υλικών στο εργοτάξιο του Ιδρύματος ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’.  
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 
3. Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και 
το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό. 
4. Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού απορρίπτεται. 
5. Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμού 
δικαιούται να διορθώσει προφανή σφάλματα που προκύπτουν από την τέλεση 
μαθηματικών πράξεων. Σε περίπτωση σφάλματος, η διόρθωση γίνεται με βάση την 
ολόγραφη τιμή μονάδας. Η Επιτροπή Διαγωνισμού απορρίπτει προσφορές που 
παραλείπουν τιμές ή περιλαμβάνουν αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την 
προσφορά ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπουν αμφιβολία ως προς την 
προσφερόμενη τιμή. Δεσμευτική για τον προμηθευτή και πάροχο υπηρεσίας είναι η 
προσφορά μετά την τυχόν διόρθωση των σφαλμάτων της από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 
6. Προσφορές που θα περιλαμβάνουν σχόλια, αιρέσεις, όρους ή μέθοδο 
αναπροσαρμογής τιμών θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του 
Διαγωνισμού και θα απορριφθούν. 
7. Η μη συμμόρφωση  με τα παραπάνω μπορεί να επιφέρει την ποινή αποκλεισμού. 
8. Επιπλέον οι προμηθευτές και πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται να ακολουθήσουν 
τις περιγραφές των υλικών της προσφοράς τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και 
στην τιμολόγηση. 
9. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές και 
πάροχοι υπηρεσίας υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως για την 
ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή και πάροχο 
υπηρεσίας .  
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ΄ όλη την διάρκεια της σύμβασης ή 
την παράταση/τροποποίηση αυτής και δεν αναπροσαρμόζονται.  
 

 
Άρθρο 13.  

Διαδικασία Ανοίγματος Προσφορών – Κριτήριο Ανάθεσης. 

Για την επιλογή του προμηθευτή και παρόχου υπηρεσίας για το σύνολο της 
προμήθειας και της εργασίας-υπηρεσίας θα πραγματοποιηθούν ξεχωριστές φάσεις 
ελέγχου ως εξής :   
1η Φάση: Έλεγχος δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών. 

Σε δημόσια συνεδρίαση στις 16.02.2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην 
οποία μπορούν να παραβρεθούν οι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού παραλαμβάνει από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου μόνο τους φακέλους 
των προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ενώ απορρίπτει και επιστρέφει 
χωρίς να αποσφραγίσει τις εκπρόθεσμες προσφορές προκειμένου να επιστραφούν. 
Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο δικαιολογητικών κάθε 
διαγωνιζομένου, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά ανά φύλλο και 
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συντάσσει πρακτικό στο οποίο αφενός καταχωρεί τα στοιχεία των διαγωνιζόμενων 
των οποίων οι φάκελοι αποσφραγίσθηκαν και όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που 
υπέβαλαν, και φυλάσσει σε ασφαλές μέρος τους σφραγισμένους φακέλους των 
τεχνικών και οικονομικών προσφορών. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των 
υποβληθέντων στοιχείων των τυπικών δικαιολογητικών και διαπιστώνει την 
συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τους απαράβατους όρους της διακήρυξης.   
 
    - Άνοιγμα φακέλων τεχνικής προσφοράς. 

Η Επιτροπή συνεχίζει με τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών για την προμήθεια και 
παροχή υπηρεσίας, με βάση τους όρους και τα κριτήρια της παρούσας Διακήρυξης. Η 
παράλειψη των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς όπως περιγράφονται στο άρθρο 
10 της παρούσης αποτελεί λόγο αποκλεισμού του Υποψηφίου. 
Μετά το τέλος του ελέγχου πληρότητας η Επιτροπή συντάσσει το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι που 
το υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έγκριση. Η σχετική απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται με φαξ στους διαγωνιζόμενους. 
Προσφορές που απορρίπτονται κατά τη φάση αυτή επιστρέφονται στους 
διαγωνιζόμενους χωρίς να αποσφραγιστεί ο φάκελος οικονομικής προσφοράς. 
Σε περίπτωση που από τον έλεγχο αυτόν προκύπτει απόρριψη κάποιου από τους 
συμμετέχοντες, η επιτροπή συμπεριλαμβάνει στο εν λόγω πρακτικό (Ι), που 
υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, την αιτιολόγηση της απόρριψης και εισηγείται 
σχετικά. Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει το θέμα και εκδίδει απόφαση η οποία 
κοινοποιείται με φαξ στους διαγωνιζόμενους ώστε να ασκήσουν εφόσον επιθυμούν τα 
τυχόν ένδικα μέσα. 
Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον 
διαγωνισμό, καθώς επίσης και των φακέλων που υποβλήθηκαν. Η Επιτροπή 
Διαγωνισμού ορίζει ημέρα και ώρα κατά την οποία, παρουσία της, οι διαγωνιζόμενοι 
μπορούν να συμβουλευθούν τους φακέλους αυτούς. 
Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτο το πενθήμερο υποβολής τυχόν ενστάσεων ή 
προσφυγών, ή μετά την εκδίκασή τους ή την άπρακτη παρέλευση της σχετικής 
προθεσμίας,  
 
2η Φάση: Άνοιγμα οικονομικών προσφορών. 

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτο το πενθήμερο υποβολής τυχόν ενστάσεων ή 
προσφυγών, ή μετά την εκδίκασή τους, ακολουθεί ειδοποίηση των ενδιαφερομένων 
με FAX για την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια 
συνεδρίαση, θα αποσφραγίσει τους φακέλους οικονομικών προσφορών και αφού τις 
μονογράψει και σφραγίσει θα ανακοινώσει τα προσφερόμενα ποσά για το σύνολο της 
προμήθειας. Η Επιτροπή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και 
συντάσσει πρακτικό με το οποίο γνωστοποιεί τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές 
και τις τιμές των αποδεκτών προσφορών και συντάσσει τον πίνακα τελικής κατάταξης 
διαγωνιζομένων, με βάση την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ προσφορά ανά ομάδα. 

Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, λαμβάνουν γνώση των τιμών που 
προσφέρθηκαν. Η Επιτροπή Διαγωνισμού ορίζει ημέρα και ώρα κατά την οποία, 
παρουσία της, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμβουλευθούν τις οικονομικές 
προσφορές. 
 
Μετά το τέλος του ελέγχου των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή συντάσσει το 
ανωτέρω ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ και το υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έκδοση της 
σχετικής απόφασης στην οποία θα αναφέρεται και το/τα όνομα/ονόματα του/των 
υποψήφιου/ων για κατακύρωση διαγωνιζόμενου για το σύνολο της προμήθειας. Η 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται με φαξ στους διαγωνιζόμενους ώστε 
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να ασκήσουν εφόσον επιθυμούν τα τυχόν ένδικα μέσα. 
 

Άρθρο 14.  
Διαδικασία Κατακύρωσης.  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού που υπέβαλε την 
χαμηλότερη προσφορά για το σύνολο της προμήθειας, στον οποίον πρόκειται να γίνει 
η κατακύρωση της προμήθειας και παροχή υπηρεσίας, η Αναθέτουσα Αρχή με 
έγγραφη ειδοποίηση, η οποία του παραδίδεται με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα 
με το ν. 2672/1998 (Α'290), τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και 
δικαιολογητικά :  

α. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι 
Έλληνας πολίτης : 

(1). Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 
κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα (ΠΔ 60/2007, άρθρο 43): 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 
της 29.1.1998, σελ. 1), 
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 
(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE 
C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), 
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 
1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και 
τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 
ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, 
της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας. 

 
(2). Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν 
τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
 

(3). Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει 
η κατακύρωση θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό και  

  -Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι 
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
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ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
του. 

  Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το 
σχετικό πιστοποιητικό. 

(4). Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή του σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει 
εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

 
(5). Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό Διαδικασία 
εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν ή υπό διαδικασία θέσης σε Διαδικασία εξυγίανσης.  

 
(6). Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον 

Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον ίδιο 
τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

 
β. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
είναι αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο : 

(1). Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής 
ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της 
παρούσας παραγράφου. 

(2). Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε 
κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του 
εδ. α της παρούσας παραγράφου. 

(3). Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού  και εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος 
μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

(4). Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον 
Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον ίδιο 
τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

 
γ. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι 
νομικό πρόσωπο  πλην Συνεταιρισμού (ημεδαπό ή αλλοδαπό) : 

(1). Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδ. α (περ. 1-5) και β (περ. 1-3) της 
παρούσας παραγράφου αντίστοιχα. Ειδικά όσον αφορά το απόσπασμα 
ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, αυτό υποβάλλεται για τα κάτωθι 
πρόσωπα κατά περίπτωση: α) διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., β) διαχειριστές 
Ε.Π.Ε., γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε., δ)νόμιμους εκπρόσωπους 
κάθε άλλου νομικού προσώπου. 
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(2). Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση 
του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 
1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο 
για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων 
ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο). 
Όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, σε περίπτωση που από 
το αρμόδιο Εφετείο δεν εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό λόγω κατάργησης 
της διάταξης του άρθρου 46 του Ν. 1892/1990 (περί ειδικής εκκαθάρισης) με το 
άρθρο 181 του νέου Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007 – ΦΕΚ 153/Α/10-7-
07), προσκομίζεται σχετική βεβαίωση του αρμόδιου Εφετείου στην οποία να 
αναγράφεται ότι δεν εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό, καθώς και ένορκη 
βεβαίωση του τρίτου σημείου της κατωτέρω στην παρούσα παράγραφο 
σημείωσης, με την οποία να δηλώνεται ρητώς ότι δεν υφίσταται εκκρεμής 
διαδικασία θέσεώς του σε ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990. 
Σημείωση : Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα 
πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση 
από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, στο μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο 
διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του 
Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική 
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο 
της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί 
ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα 
του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. 
 

(3). Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό ειδική εκκαθάριση 
του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) όπως έχει προστεθεί, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο) και, επίσης, ότι 
δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω 
νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπό νομικό 
πρόσωπο). 

 
(4). Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου 

εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει 
κινηθεί εναντίον του διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης. 

 
(5). Σε περίπτωση που ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

είναι Α.Ε., τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών που είχε 
προσκομίσει σύμφωνα με το άρθρο 12 περ. Θ) της παρούσας με την 
προσφορά του, επικαιροποιημένα. [εφόσον απαιτείται όταν ο προϋπολογισμός 
είναι μεγαλύτερος του 1.000.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.] 

 
(6). Σε περίπτωση που από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για 

τη λειτουργία του νομικού προσώπου στον φάκελο των δικαιολογητικών  
συμμετοχής του άρθρου 12 περ. Δ) της παρούσας έχει υπάρξει οποιαδήποτε 
αλλαγή ή τροποποίηση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση υποχρεούται να προσκομίσει με τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
της παρούσας παραγράφου και τα σχετικά έγγραφα (π.χ. τις τυχόν 
τροποποιήσεις του καταστατικού, το νέο Δ.Σ. κ.α.). 
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(7). Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον 

Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 

 

δ. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι 
Συνεταιρισμός : 

(1).  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο 
έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν 
έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρούσας παραγράφου. 

 
(2).  Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρούσας 

παραγράφου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπό συνεταιρισμό και της περίπτωσης 
(2) του εδ. β της  παρούσας παραγράφου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό 
συνεταιρισμό, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρούσας 
παραγράφου. 

 
(3). Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό ειδική εκκαθάριση 
του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) όπως έχει προστεθεί, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπό συνεταιρισμό) και, επίσης, ότι δεν 
τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω 
νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπό 
συνεταιρισμό). 

 
(4).  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου 

εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει 
κινηθεί εναντίον του διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης. 

(5).  Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 
(6). Σε περίπτωση που από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για 

τη λειτουργία του Συνεταιρισμού στον φάκελο των δικαιολογητικών  συμμετοχής 
του άρθρου 12 περ. Δ) της παρούσας έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή 
τροποποίηση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
υποχρεούται να προσκομίσει με τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της 
παρούσας παραγράφου και τα σχετικά πρόσφατα έγγραφα. 

 
(7). Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον 

Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 

 
ε. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι 
ένωση προμηθευτών και παρόχων υπηρεσίας που υποβάλλει κοινή 
προσφορά : 
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Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των εδ. α έως δ της παρούσας 
παραγράφου, για κάθε προμηθευτή και πάροχο υπηρεσίας που συμμετέχει στην 
Ένωση. 

 
στ. Δικαιολογητικά απόδειξης αναγκαίων ελάχιστων απαιτήσεων 
οικονομικής, χρηματοοικονομικής επάρκειας : 

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει κατ’ ελάχιστον να διαθέτει πιστοληπτική ικανότητα για 
ποσό ίσο με το 25% του προϋπολογισμού του διαγωνισμού (μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Σε περίπτωση ενώσεως προμηθευτών και 
παρόχων υπηρεσίας ή κοινοπραξίας, το ελάχιστο όριο πιστοληπτικής ικανότητας 
αρκεί να ισχύει αθροιστικά για το σύνολο των μελών της ένωσης. 
Στο στάδιο της κατακύρωσης, η παραπάνω απαίτηση αποδεικνύεται με 
προσκόμιση πρόσφατης κατάλληλης τραπεζικής βεβαίωσης από νομίμως 
λειτουργούσα τράπεζα στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον Ε.Ο.Χ., ή σε 
χώρα που έχει συνάψει σχετική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
ζ. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι 
ένωση προμηθευτών και παρόχων υπηρεσίας που υποβάλλει κοινή προσφορά 
καταθέτει επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών του εδ. ε της παρούσας 
παραγράφου τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά του εδ. ζ η της 
παρούσας παραγράφου, για κάθε προμηθευτή και πάροχο υπηρεσίας που 
συμμετέχει στην Ένωση/για έναν τουλάχιστον προμηθευτή και παρόχου 
υπηρεσίας εξ αυτών που συμμετέχουν στην Ένωση/για έναν ή περισσότερους 
ανάλογα με τον τρόπο που αθροίζονται οι εν λόγω απαιτήσεις στο πρόσωπο ενός 
ή περισσότερων μελών της ένωσης. 

 
η. Σε περίπτωση που ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 και 3 και το άρθρο 46 παρ. 3 και 4 
του ΠΔ 60/2007 επικαλείται τη δυνατότητα άλλων φορέων που δεν μετέχουν 
ένωσης με αυτόν σχετικά με την εκπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, επαγγελματικής και τεχνικής 
ικανότητας, προσκομίζει στο παρόν στάδιο όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά των εδ. στ, ζ της παρούσας παραγράφου για τον τρίτο φορέα/για 
καθέναν από τους φορείς αν είναι περισσότεροι, την επάρκεια ή/και ικανότητα του 
οποίου/των οποίων επικαλείται. 

 
Σημείωση: 

 Σε περίπτωση νομικού προσώπου οι κατά τα ανωτέρω απαιτούμενες 
Υπεύθυνες Δηλώσεις του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπό του. 

 Στις διαδικασίες της παρούσας Διακήρυξης δεν έχουν εφαρμογή οι γενικές 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 και οι σχετικές 
κανονιστικές Υπουργικές αποφάσεις περί υποχρεωτικής αυτεπαγγέλτου 
αναζήτησης δικαιολογητικών εκ μέρους της Α.Α. 

 Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν 
εκδίδονται τα παραπάνω υπό στοιχ. (α) έως (στ) έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή 
δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος 
άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του 
υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν 
προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο 
προμηθευτής και πάροχος υπηρεσίας. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή 
υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται 
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τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο 
οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 
 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών 
συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή και παρόχου υπηρεσίας από τον 
διαγωνισμό. 
Στην πρόσκληση αυτή ορίζεται και συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα για την 
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών  αυτών από την Επιτροπή σε 
δημόσια συνεδρίαση. Η πρόσκληση κοινοποιείται με FAX και σε όλους τους λοιπούς 
διαγωνιζόμενους που δεν απορρίφθηκαν και οι οποίοι δικαιούνται να παραστούν και 
να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
Η Επιτροπή αποσφραγίζει τον φάκελο των ως άνω δικαιολογητικών. Κατά την 
αποσφράγιση των δικαιολογητικών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη 
συμμόρφωσή τους προς τους όρους της προκήρυξης.  
Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος, 
προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε αυτά, θα πρέπει να αιτούνται σχετικά εγγράφως. 
Η κατά τα ανωτέρω πρόσβαση μπορεί να εξασφαλίζεται, είτε με μελέτη των σχετικών 
εγγράφων στην έδρα της Α.Α., είτε με χορήγηση αντιγράφων, τα έξοδα της 
αναπαραγωγής των οποίων θα βαρύνουν τον αιτούντα, με την επιφύλαξη της ειδικής 
δήλωσης απορρήτου που έχουν καταθέσει οι συμμετέχοντες με την προσφορά τους 
και των διατάξεων του άρθρου 38 του ΠΔ 60/2007 και του άρθρου 8 παρ. 3 του ΠΔ 
118/2007. 
Εν συνεχεία η Επιτροπή προβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λεπτομερή έλεγχο 
πληρότητας και νομιμότητας των ως άνω δικαιολογητικών και συντάσσει πρακτικό με 
το οποίο εισηγείται σχετικά στην Α.Α. και εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας στον 
εν λόγω διαγωνιζόμενο.  
Μετά την κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ο προσφέρων 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση παρέχει διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές 
ζητούνται μετά από έγγραφο της Α.Α. μετά την σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που αυτός δεν παράσχει τις σχετικές διευκρινήσεις εντός 
χρονικού διαστήματος δύο (2) ημερών αποκλείεται από την διαδικασία και ισχύουν 
κατά τα λοιπά τα οριζόμενα κατωτέρω στην παρούσα παράγραφο (κατακύρωση στον 
προσφέροντα με την αμέσως επόμενη πλέον χαμηλότερη από οικονομική άποψη 
προσφορά). Από τις διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.  
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ή/και η Α.Α. δικαιούνται να ζητήσουν πληροφορίες από 
τους φορείς (κατασκευαστικούς οίκους, φορείς πιστοποίησης, πελάτες, συνεργεία 
κ.λπ.) που δηλώνονται από τον προσφέροντα στο οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση κατά τα ανωτέρω προκειμένου να επαληθεύσουν τα δηλούμενα 
στοιχεία.  
Όταν ο προσφέρων στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύμβασης του 
παρόντος διαγωνισμού δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με 
την αμέσως επόμενη πλέον χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά. Σε 
περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει  ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω 
έγγραφα και δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως 
επόμενη πλέον χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθεξής. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει κατά τα ανωτέρω ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος, ο 
διαγωνισμός ματαιώνεται. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου τυγχάνουν 
εφαρμογής τα οριζόμενα στο σημείο II του εδαφίου β) της παρ. 2 του άρθρου 20 του 
Π.Δ. 118/2007 σχετικά με την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής των 
προσφερόντων. 
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Άρθρο 15.  
Κατακύρωση Διαγωνισμού. 

Ο Διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έγκριση του αποτελέσματος του και την 
κατακύρωσή του, από την Αναθέτουσα Αρχή. Αφού προηγηθεί η έκδοση 
προέγκρισης της όλης διαδικασίας από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η Αναθέτουσα Αρχή ανακοινώνει εγγράφως το 
αποτέλεσμα κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο της προκήρυξης και τον 
καλεί να προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα βασίζεται στην απόφαση 
κατακύρωσης και στο σχέδιο του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας το αντικείμενο της 
οποίας θα παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. 
Με την ανακοίνωση αυτή η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο του 
Συμφωνητικού που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 
Στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη σύμβαση κατακυρωθεί σε ένωση 
προμηθευτών και παρόχων υπηρεσίας, η Α.Α, πριν την υπογραφή της σύμβασης, 
καλεί την ένωση να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας 
δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, 
συσταθείσας σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο και να προσκομίσει τα σχετικά 
δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α. 
Ο επιλεγείς ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει προ ή κατά την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης, σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης, 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισμένου ιδρύματος ως ανωτέρω, 
ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 18 της παρούσας. 
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που αφορά τον επιλεγέντα Ανάδοχο επιστρέφεται 
στον εκδότη της μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και 
εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Οι Εγγυητικές Επιστολές 
των λοιπών προσφερόντων επιστρέφονται εντός πέντε (5) ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού στον 
επιλεγέντα Ανάδοχο. 
 

Άρθρο 16.  
Ενστάσεις - Δικαστική προστασία.  

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που 
προβλέπεται από Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ 173/Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το 
άρθρο 63 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α΄). 
Κάθε Προσφέρων, που θεωρεί ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση του, 
απόφαση ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής 
προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173) περί 
δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, με σκοπό την 
εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τη νέα Οδηγία 2007/66/ΕΚ, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη της 
ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή 
παράλειψης, ο προσφέρων δύναται να ασκήσει προσφυγή κατά αυτής ενώπιον της 
αναθέτουσας αρχής (προδικαστική προσφυγή). Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να 
απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της 
προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη 
της προδικαστικής προσφυγής.  
Οι προσφυγές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς στην 
………………………. . 
Μετά την υποβολή των προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών μέσω της αρμόδιας Επιτροπής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά 
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
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Οι αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής για κάθε στάδιο του διαγωνισμού, καθώς και οι 
αποφάσεις επί τυχόν προσφυγών θα κοινοποιούνται εγγράφως σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στα επιμέρους στάδια. 
Κατ’ άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 κάθε προσφέρων δύναται να καταθέσει αίτηση 
ασφαλιστικών μέτρων στο Αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών  
από την επομένη της ρητής ή σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής 
και δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις της 
προδικαστικής προσφυγής. 
Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, καθώς 
και η άσκηση αυτών, κωλύουν τη σύναψη της Σύμβαση, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον  ασκηθεί αίτηση 
ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την αναθέτουσα αρχή με κάθε 
πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως. Ειδικώς η απόφαση ανάθεσης της σύμβασης 
περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ.2 του άρθρου 35 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) και 
αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης, όπως προκύπτουν από 
την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3886/2010.  
Για το παραδεκτό της άσκησης της αιτήσεως αυτής πρέπει να κατατεθεί, μέχρι 
την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως, παράβολο, το ύψος του οποίου ανέρχεται 
σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 
Για την είσπραξη του παραβόλου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τις 50.000 ευρώ, 
εκδίδεται αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές 
Υπηρεσίες, υπέρ του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) 
και υπέρ του Δημοσίου, σε ποσοστό 60% και 40% του συνολικού ύψους αντιστοίχως, 
το οποίο καταμερίζεται σε δύο αντίστοιχα Κ.Α.Ε. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής 
αποδοχής της αιτήσεως το δικαστήριο διατάσσει την απόδοσή του στον αιτούντα.  
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. 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις και οι διαδικασίες που περιγράφονται στο Ν. 
3886/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

Άρθρο 17 .  
Ακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού. 

1. Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μπορεί να ματαιωθεί με απόφαση της Α.Α. στις 
περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007. 
2. Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας προγενέστερο 
του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών, μπορεί να ακυρωθεί εν μέρει η 
διαδικασία του Διαγωνισμού και να αποφασιστεί η επανάληψή του από το σημείο που 
έγινε το λάθος ή η παράλειψη. 
3. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει 
σε αυτόν δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
 
 

Άρθρο 18. 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης – Εγγυητική Καλής Λειτουργίας 

1. Ο κάθε προμηθευτής και πάροχος υπηρεσίας 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..  Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης. Ο 
χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να λήγει με την 
επιστροφή της στο πιστωτικό ίδρυμα που την εξέδωσε. 
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2. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών και παρόχων υπηρεσίας η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών. Είναι δυνατόν να εκδοθούν 
εγγυητικές επιστολές περισσότερες της μίας, οι οποίες θα καλύπτουν αθροιστικά το 
συνολικό ποσό της εγγύησης, με την προϋπόθεση ότι θα εκδοθούν όλες υπέρ όλων 
των μελών και όχι υπέρ μεμονωμένων μελών ξεχωριστά. Επίσης περιλαμβάνει τον 
όρο ότι  «Η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον». 
3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα εκδοθεί με δαπάνη του προμηθευτή και 
παρόχου υπηρεσίας από αναγνωρισμένες τράπεζες ή πιστωτικούς οργανισμούς που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και θα περιέχει όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 
25 του ΠΔ 118/2007. 
4. Εάν η έκδοση της εγγυητικής επιστολής δεν είναι δυνατόν να γίνει στην ελληνική 
γλώσσα, επειδή ο εκδότης της δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, αυτή θα εκδίδεται στη 
γλώσσα του εκδότη και θα συνοδεύεται υποχρεωτικώς από επίσημη μετάφραση στα 
ελληνικά, η οποία θα περιλαμβάνει όρο ότι σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του 
αλλοδαπού και του ελληνικού κειμένου υπερισχύει το ελληνικό. 
5. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην 
Ελλάδα, θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και θα υπόκειται στην αποκλειστική 
δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της έδρας της Α.Α. Η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο ίδρυμα που την εξέδωσε μετά την οριστική 
παραλαβή σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και των λοιπών εφαρμοζόμενων 
διατάξεων, και μετά την εκκαθάριση κάθε τυχόν απαιτήσεων από τους 
συμβαλλόμενους με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν έναντι της Α.Α. υποχρεώσεις 
εκ μέρους του Αναδόχου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται 
σταδιακά κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που 
παραλαμβάνεται οριστικά σύμφωνα με το άρθρο 8 της σύμβασης. 
6. Πριν από την τελευταία πληρωμή (εξόφληση), ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, που ορίζεται στο 3% του 
συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος,  χωρίς τον Φ.Π.Α., και έχει χρόνο ισχύος 
τριάντα έξι (36) μήνες. 
Κατά τον χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας θα ισχύουν οι υποχρεώσεις του 
αναδόχου που ορίζονται σε σχετικό άρθρο της σύμβασης. 
 
 

Άρθρο 19.  
Όροι Εκτέλεσης Προμήθειας. 

Οι ειδικότεροι όροι εκτέλεσης της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον επιλεγέντα 
Ανάδοχο περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά άρθρα του σχεδίου της σύμβασης του 
Παραρτήματος Β της παρούσας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας Διακήρυξης. 
 

Άρθρο 20. 
Τρόπος και Χρόνος Πληρωμής – Δικαιολογητικά  

1. Η πληρωμή του τιμήματος στον Ανάδοχο με την παράδοση και τοποθέτηση των 
υλικών, όπως επίσης και την εγκατάσταση της βάσης δεδομένων και μετά την 
οριστική παραλαβή κάθε μέρους των υπό προμήθεια υλικών. Στις παραπάνω 
πληρωμές συμπεριλαμβάνεται η συμβατική αξία των υλικών και επί πλέον ο 
αναλογούν Φ.Π.Α.. 

Για τις πληρωμές του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά : 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, 
β) Για την παρεχόμενη προμήθεια Τιμολόγια Πώλησης και για την παρεχόμενη 
εργασία-υπηρεσία Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, 
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γ)  Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή και παρόχου υπηρεσίας και 
δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε  ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής 

Πριν από την τελευταία πληρωμή (εξόφληση), ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 
18§6 της παρούσας. 
Μετά την εξόφληση κάθε τιμολογίου απαιτείται η προσκόμιση εξοφλητικής απόδειξης 
από τον ανάδοχο. 
2. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιμολογίων καθώς και το τέλος 0,10% 
υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  Για την παρακράτηση η οποία 
αποδίδεται από την Α.Α. δίδεται σχετική βεβαίωση. 
 
 

Άρθρο 21.  
Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού - Τρόπος Κοινοποίησης. 

1.  Επίσημη γλώσσα διενέργειας του Διαγωνισμού και των Συμβάσεων που θα 
υπογραφούν είναι η Ελληνική. 
2. Οι κοινοποιήσεις των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής προς τους 
διαγωνιζόμενους γίνονται με τηλεομοιοτυπία (φαξ) στον αριθμό που έχει δηλώσει 
κάθε διαγωνιζόμενος.  
 

Άρθρο 22.  
Ισχύουσα νομοθεσία. 

Η παρούσα Διακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. 
 

 

Άρθρο 23.  
Δημοσιότητα. 

Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο (δύο εφημερίδες 
Πανελληνίας κυκλοφορίας, δύο ημερήσιες τοπικές και μία εβδομαδιαία), το Τεύχος 
διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φ.Ε.Κ. και την Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 3548/2007 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009. Συγκεκριμένα οι δαπάνες 
δημοσίευσης της διακήρυξης και λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και 
επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον 
προμηθευτή και παρόχου υπηρεσίας που ανακηρύσσεται ανάδοχος ή αναλογικά 
(σύμφωνα με το ποσό) από τους αναδόχους (σε περίπτωση που προκύψουν 
περισσότεροι από ένας) με την διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών. 

 

Η παρούσα Διακήρυξη εγκρίθηκε  

με την απόφαση της υπ’ αριθ. πρωτ 248/23.12.2014 ΚΗ' Απόφασης της 

Αναθέτουσας Αρχής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

     

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

    
Σημείωση : 

Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και όπου δεν είναι 

εφικτή η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητούμενων λειτουργικών χαρακτηριστικών 

ίσως να αναφέρονται ενδεικτικά όρια προδιαγραφών, συγκεκριμένα προϊόντα ή 

εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα είναι απλώς 

αντίστοιχα ή ισοδύναμα των ενδεικτικών αναφερομένων. Οι υποψήφιοι οικονομικοί 

φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για αντίστοιχα προϊόντα τεκμηριώνοντας 

με τον καλύτερο, κατά την κρίση τους, τρόπο την αντιστοιχία. 

 

 

Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

 

Στο πλαίσιο του έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» είναι απαραίτητη η 

προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού και η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης βάσης 

δεδομένων για την πραγματοποίηση της πλήρης ψηφιοποίησης του ιατρικού αρχείου 

του Ιδρύματος. 

Όλα τα υπό προμήθεια είδη που περιγράφονται παρακάτω  θα πρέπει υποχρεωτικά 

να φέρουν τη σήμανση CE σε όποιο επίπεδο (Δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστή, 

Πιστοποιητικό από διαπιστευμένο Φορέα) ορίζεται από τα αντίστοιχα πρότυπα για 

κάθε ένα ξεχωριστά προϊόν (επί ποινής αποκλεισμού). 

Η σήμανση CE δηλώνει ότι τα προϊόντα τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση 

στις δομικές κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας συμμορφώνονται, ανάλογα 

με το αντικείμενο που αφορούν με τα αντίστοιχα πρότυπα. 

Υλικά που δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές δεν θα γίνουν αποδεκτά. 

Οι προσφορές για τις ποσότητες των παραπάνω πινάκων θα αφορούν το χρονικό 

διάστημα μέχρι 19.06.2015 από την υπογραφή της σύμβασης και τυχόν ανατιμήσεις 

δεν θα επηρεάσουν τις συμφωνημένες τιμές. Η προμήθεια των ειδών δύναται να γίνει 

τμηματικά, σε 2-5 δόσεις, μέχρι 19.06.2015 από τη υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης, και κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της αναθέτουσας αρχής,  στο ιατρικό 

κέντρο του Ιδρύματος «Ορμύλια»,  με ευθύνη του ανάδοχου, ενώ η εργασία – 
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παροχή υπηρεσίας κατασκευής της βάσης δεδομένων θα υλοποιηθεί στο διάστημα 

από την υπογραφή της σύμβασης έως 19.06.2015. Η διάθεση και φύλαξη των ειδών 

σε καλή κατάσταση μέχρι την παράδοση και την τοποθέτηση, όπως επίσης και την 

εγκατάσταση της βάσης δεδομένων συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του 

αναδόχου.  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την συμπλήρωση του εντύπου της 

οικονομικής προσφοράς, τόσο στις ποσότητες όσο και στα μεγέθη των συσκευασιών 

που ζητούνται. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής και πάροχος υπηρεσίας διαθέτουν 

συσκευασίες διαφορετικού μεγέθους από τις περιγραφόμενες στον παρών 

διαγωνισμό, θα πρέπει να κάνουν προσφορά για την ανάλογη προδιαγεγραμμένη 

ποσότητα. 

 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

ΟΜΑΔΑ 1η (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ) 

 

1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 Ultrasound and Elastography System and Diagnostic  

          Software  

Με τα παρακάτω παρόμοια ή παρεμφερή χαρακτηριστικά : 

Υπερηχογράφος με σύγχρονη τεχνολογία λογισμικού, ώστε να έχει διαθέσιμες 

τεχνικές γρήγορης απεικόνισης συνδυασμού κυμάτων ή αντίστοιχες με την οποία 

η ταχύτητα λήψης είναι επιθυμητό να είναι έως και 20000 εικόνες / δευτερόλεπτο. 

Κάθε πρόταση συστήματος η οποία θα έχει ταχύτητα λήψης μέχρι και την 

ταχύτητα των 20.000 εικόνων /δευτερόλεπτο και με την οποία τεκμηριωμένα 

επιτυγχάνεται η μέτρηση σε πραγματικό χρόνο της διάδοσης των εγκαρσίων 

κυμάτων καθώς και η αξιολόγηση της σκληρότητας των ιστών με υψηλή 

ακρίβεια με επιθυμητό μέγεθος της τάξης του 1mm, είναι αποδεκτή  

(ελαστογραφία εγκαρσίου κύματος). 

Το λογισμικό ελαστογραφίας να δίδει ακριβή ποσοτικοποίηση της σκληρότητας 

των ιστών, σε μονάδα μέτρησης πίεσης (kPa), ώστε να βοηθά στην 

διαφοροποίηση μορφωμάτων μαστού κατά BIRADS με αντικειμενικό τρόπο και να 

είναι πιστοποιημένο από FDA Αμερικής είτε αντίστοιχου επιπέδου πιστοποίησης 

με αποδεδειγμένη χρήση σε διεθνές Κέντρα Αριστείας μαστού, (πιστοποιημένα 

Κέντρα Μαστού από τον Ευρωπαικό Οργανισμό Πιστοποίησης Κέντρων Μαστού 

«EUREF») είτε το Αμερικανικό Κολλέγιο Ακτινολογίας «ΑCR». Να κατατεθεί 

σχετική βιβλιογραφία και αποτελέσματα από πολυκεντρικές μελέτες καθώς και 

οποιαδήποτε άλλη παρεμφερή βιβλιογραφία που αφορά σε αποτελέσματα και 
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μελέτες σχετικές με την τεχνική της ελαστογραφίας των προτεινόμενων 

συστημάτων.   

Ο υπερηχογράφος να διαθέτει ειδικό σχεδιασμό για όλο το workflow της 

υπερηχογραφικής εκτίμησης μαστού καθώς και λογισμικό αναφοράς της 

υπερηχογραφικής εξέτασης κατά BIRADS, ενώ θα πρέπει να μπορεί να 

αναβαθμίζεται με κλινικά πακέτα εξετάσεων με δυνατότητα ελαστογραφίας 

εγκαρσίου κύματος σε κεφαλές για εξετάσεις οργάνων μαστού, κοιλίας και εν γένει 

επιφανειακών οργάνων. Η προσφορά της λειτουργίας της τεχνικής της 

ελαστογγραφίας σε όλες τις προσφερόμενες κεφαλές θα εκτιμηθεί. 

Να διαθέτει κεφαλή Linear 50mm συχνοτήτων +/- 5-15MΗz. 

Να διαθέτει πακέτο υπερηχογραφικής εξέτασης ενδοκοιλοτικών εφαρμογών με 

την αντίστοιχη ενδοκοιλοτική κεφαλή. Επιθυμητή η δυνατότητα εξέτασης 

προστάτη. 

Να διαθέτει τη δυνατότητα εξαγωγής των Raw data. 

Να συνοδεύεται από υποσύστημα ή ανεξάρτητο σύστημα υπερηχογραφικής 

απεικόνισης του δέρματος μέσω υψίσυχνων κεφαλών της τάξεως των 50 MΗz. 

Η εγγύηση να ισχύει για ελάχιστον 3 χρόνια, άνευ επιβαρύνσεων προς τον 

πελάτη συμπεριλαμβανομένου εξαρτήματα (πέραν της φυσικής φθοράς) και 

χρόνο του τεχνικού (service). Στην περίπτωση ανάγκης μεταφοράς του 

συστήματος για επισκευή, η εγγύηση να συμπεριλαμβάνει την αντικατάσταση του 

υπερήχου με αντίστοιχη μονάδα έως ότου ολοκληρωθεί η επισκευή. 

Πέραν της τιμής του εξοπλισμού να κατατεθεί και προσφορά για το κόστος 

συντήρησης μαζί με τα απαιτούμενα εξαρτήματα και έξοδα τεχνικών για μία 5ετία 

το ελάχιστον μετά την λήξη της εγγύησης. 

Η προσφορά να συμπεριλαμβάνει την εκπαίδευση του προσωπικού του 

ιδρύματος για την σωστή και φιλική χρήση του συστήματος θεωρητικά αλλά και 

στην κλινική εξέταση. Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα κριθεί από την άνεση που 

θα αποκτήσει το προσωπικό που θα το χειρίζεται. Δεν θα πρέπει να είναι λιγότερη 

των 50 ωρών. 

Το προσφερόμενο σύστημα να έχει κατασκευασθεί σε χώρα που εφαρμόζει 

κατασκευαστικές προδιαγραφές και ποιοτικούς ελέγχους αντίστοιχες με αυτές που 

εφαρμόζονται από κατασκευαστικές εταιρίες ιατρικών μηχανημάτων υψηλής 

τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε της Β. Αμερικής, Ιαπωνίας κλπ. Η 

εταιρεία να έχει τουλάχιστον αποδεδειγμένη πενταετή εμπειρία στην κατασκευή 

ιατρικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, με πελατολόγιο που αποδεδειγμένα 

συμπεριλαμβάνει Κέντρα Ιατρικής Αριστείας στην ΕΕ, Β. Αμερική, Ιαπωνία κλπ. Η 

Εταιρεία πώλησης και διακίνησης να έχει αποδείξιμη τεχνική ικανότητα 
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υποστήριξης με το αντίστοιχο ISO και αμεσότητα σέρβις και τεχνικής υποστήριξης 

εντός 24ώρου. 

Για το προσφερόμενο σύστημα να κατατεθούν πλήρη τεκμηριωμένα 

πιστοποιητικά σήμανσης CE, ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις 

των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (οδηγία 93/42/ΕΟΚ, όπως ισχύει σήμερα). 

 

 

1.5  Ειδικό Διαφανοσκόπιο Μαστογραφιών 8 θέσεων για την σύγκριση  

 παλαιών και νέων μαστογραφιών. 

Με τα παρακάτω παρόμοια ή παρεμφερή χαρακτηριστικά : 

• Η επιφάνεια του διαφανοσκοπίου που εφάπτεται στον τοίχο να είναι μεταλλική 

λαμαρίνα πάχους 10/10 με εποξική επίστρωση για αντιοξειδωτική προστασία. 

• Η επιφάνεια εξέτασης των μαστογραφιών (film) να είναι κατασκευασμένη από χυτό 

ακρυλικό υλικό με πάχος 3 mm. 

• Η ομοιομορφία του φωτισμού να επιτυγχάνεται με την χρήση δώδεκα  πηγών 

φωτισμού ισχύος 18 W έκαστη και η απόκλιση φωτεινότητας μεταξύ του 

κεντρικού σημείου και των  γωνιών  (σε  απόσταση  10  cm)  είναι  5%.  Η  

ένταση  της φωτεινότητας να είναι τουλάχιστον 7000 cd/m. 

• Οι πηγές φωτισμού να είναι ευθύγραμμες κυλινδροειδής με θερμοκρασία 

χρώματος μεγαλύτερη των 6500ο Kelvin (φως ημέρας). 

• Ο  έλεγχος  αυξομείωσης  φωτεινότητας  να  γίνεται  με  την  χρήση  ηλεκτρονικού 

dimmer. Επιθυμητό να γίνεται μέσω περιστροφικού διακόπτη για μεγαλύτερη 

ακρίβεια. 

• Ο συγκράτηση των μαστογραφιών να γίνεται με τη βοήθεια χρωμιομένων 

κυλινδρίσκων υψηλής ποιότητας κατασκευής, διασφαλίζοντας έτσι την 

μακροχρόνια και σωστή λειτουργία του συστήματος καθώς και με την βοήθεια 

Περιγραφή Προϊόντος Ποσότητα 

Ψηφιακός Υπερηχογράφος με κατάλληλο λογισμικό 1 

Πακέτο υπερηχογραφικής εξέτασης μαστού 1 

50 mm Linear κεφαλή 1 

Πακέτο υπερηχογραφικής εξέτασης ενδοκοιλοτικών 

εφαρμογών 
1 

Σύστημα απεικόνισης δέρματος με κεφαλή της τάξης 

των 50 MHz 
1 
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nylon σύρματος για την καλύτερη συγκράτηση των μαστογραφιών. 

• Η τάση τροφοδοσίας να είναι 210/240 Volt - 50/60 Hz και το καλώδιο παροχής 

ηλεκτρικού ρεύματος να διαθέτει δύο πόλους και γείωση. 

• Να διαθέτει τέσσερα διαφράγματα για τον περιορισμό του φωτός στην περιοχή 

που επιθυμούμε. 

• Να είναι εξοπλισμένο με ένα χειροκίνητο μηχανισμό ρύθμισης φωτεινού πεδίου 

κατά οριζόντιο και κάθετο άξονα (διαφράγματα). 

• Η εγγύηση να ισχύει το ελάχιστον 3 χρόνια 

• Πέραν της τιμής του εξοπλισμού να κατατεθεί και προσφορά για το κόστος 

συντήρησης μαζί με τα απαιτούμενα εξαρτήματα και έξοδα τεχνικών για μία 5ετία 

το ελάχιστον μετά την λήξη της εγγύησης. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 8x(18 x 24 cm) ή 2x(24 x 30 cm) 

1.6  Ειδικό Διαφανοσκόπιο Μαστογραφιών 4 θέσεων για την σύγκριση 

 παλαιών και νέων μαστογραφιών. 

Με τα παρακάτω παρόμοια ή παρεμφερή χαρακτηριστικά: 

• Η επιφάνεια του διαφανοσκοπίου που εφάπτεται στον τοίχο να είναι μεταλλική 

λαμαρίνα πάχους 10/10 με εποξική επίστρωση για αντιοξειδωτική προστασία. 

• Η επιφάνεια εξέτασης των μαστογραφιών (film) να είναι κατασκευασμένη από χυτό 

ακρυλικό υλικό με πάχος 3 mm. 

• Η  ομοιομορφία  του  φωτισμού  να  επιτυγχάνεται  με  την  χρήση  τεσσάρων  

πηγών φωτισμού ισχύος 18 W έκαστη και η απόκλιση φωτεινότητας μεταξύ του 

κεντρικού  σημείου  και  των  γωνιών  (σε  απόσταση  10  cm)  είναι  5%.  Η  

ένταση  της φωτεινότητας να είναι τουλάχιστον 5300 cd/m.» 

• Οι πηγές φωτισμού να είναι ευθύγραμμες κυλινδροειδής με θερμοκρασία 

χρώματος μεγαλύτερη των 6500ο Kelvin (φως ημέρας). 

• Ο έλεγχος αυξομείωσης φωτεινότητας να γίνεται με την χρήση ηλεκτρονικού 

dimmer. 

• Ο έλεγχος  αυξομείωσης  φωτεινότητας  να  γίνεται  με  την  χρήση  ηλεκτρονικού 

dimmer. Επιθυμητό να γίνεται μέσω περιστροφικού διακόπτη για μεγαλύτερη 

ακρίβεια. 

• H συγκράτηση των μαστογραφιών να γίνεται με τη βοήθεια χρωμιομένων 

κυλινδρίσκων υψηλής ποιότητας κατασκευής, διασφαλίζοντας έτσι την 

μακροχρόνια και σωστή λειτουργία του συστήματος καθώς και με την βοήθεια 

Περιγραφή Προϊόντος Ποσότητα 

Ειδικό διαφανοσκόπιο Μαστογραφιών 8 θέσεων 1 
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nylon σύρματος για την καλύτερη συγκράτηση των μαστογραφιών. 

• Η τάση τροφοδοσίας να είναι 210/240 Volt - 50/60 Hz και το καλώδιο παροχής 

ηλεκτρικού ρεύματος διαθέτει δύο πόλους και γείωση. 

• Να διαθέτει τέσσερα διαφράγματα για τον περιορισμό του φωτός στην περιοχή 

που επιθυμούμε. 

• Να είναι εξοπλισμένο με ένα χειροκίνητο μηχανισμό ρύθμισης φωτεινού πεδίου 

κατά οριζόντιο και κάθετο άξονα (διαφράγματα). 

• Η εγγύηση να ισχύει το ελάχιστον 3 χρόνια 

• Πέραν της τιμής του εξοπλισμού να κατατεθεί και προσφορά για το κόστος 

συντήρησης μαζί με τα απαιτούμενα εξαρτήματα και έξοδα τεχνικών για μία 5ετία 

το ελάχιστον μετά την λήξη της εγγύησης. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 4x(18 x 24) ή 1x(24 x 30) 

 

1.7  ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ (ΦΟΡΗΤΟΣ) ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 

Με τα παρακάτω παρόμοια ή παρεμφερή χαρακτηριστικά: 

1. Να φέρεται πάνω σε τροχήλατη βάση τεσσάρων (4) τροχών ελευθέρας κινήσεως, 

δύο εκ των οποίων να φέρουν μηχανισμό φρένου ενεργοποιούμενο με το πόδι. 

2. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας LED. 

3. Να διαθέτει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά 

- ένταση φωτισμού της τάξης των 80.000lux 

- χρωματική θερμοκρασία 4.500 

- διάμετρος πεδίου φωτισμού 16cm περίπου 

- δείκτης χρώματος Ra 94 τουλάχιστον 

- το βάθος πεδίου φωτισμού (L1+L2 στο 20% της φωτιστικής ισχύος) 

100cm περίπου 

- διάρκεια ζωής των LED 40.000 ώρες τουλάχιστον 

3. Επί της φωτιστικής κεφαλής να διαθέτει κομβία ON / OFF καθώς και ρύθμιση της 

φωτεινής έντασης από 30% έως 100%. 

4. Το σύστημα των βραχιόνων να παρέχει μεγάλη ευκολία κίνησης και σταθερότητα 

στην επιθυμητή θέση χωρίς τη χρήση φρένων. 

5. Η μετακίνηση του πεδίου εστίασης να επιτυγχάνεται μέσω αποστειρώσιμης 

αποσπώμενης χειρολαβής. 

Περιγραφή Προϊόντος Ποσότητα 

Ειδικό διαφανοσκόπιο Μαστογραφιών 4 θέσεων 1 
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6. Να συνδέεται μέσω μετασχηματιστή στο δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος 220 - 

240 V / 50-60 Hz με τάση 24 VDC. 

7. Η κατανάλωση ισχύος να μην υπερβαίνει τα 50VA. 

8. Η εγγύηση να ισχύει το ελάχιστον 3 χρόνια 

9. Πέραν της τιμής του εξοπλισμού να κατατεθεί και προσφορά για το κόστος 

συντήρησης μαζί με τα απαιτούμενα εξαρτήματα και έξοδα τεχνικών για μία 5ετία 

το ελάχιστον μετά την λήξη της εγγύησης. 

 

1.8  Ηλεκτροκίνητη κλίνη για εξέταση και φυσιοθεραπεία 

Με τα παρακάτω παρόμοια ή παρεμφερή  χαρακτηριστικά: 

Εξεταστική ηλεκτρική κλίνη με πόδοδιακόπτη. 

Η επιφάνεια κατάκλισης των τριών τμημάτων να μπορεί ηλεκτρικά μέσω 

ποδοδιακόπτη ή χειριστηρίου χειρός να εκτελεί της παρακάτω κινήσεις: 

- Αυξομείωση ύψους από από 58cm έως 98mm. 

- Κίνηση Trendelenburg Antitrendelenburg από -23° έως +23° 

- Κίνηση τμήματος κεφαλής από -24° έως +42° 

- Κίνηση τμήματος πλάτης από 0° έως +48° 

Να συνοδεύεται με τα παρακάτω εξαρτήματα: 

- Μαξιλαράκι κεφαλής 

- Ράβδος για το ρολό χαρτιού 

- Στατώ ορρού με τέσσερα άγκιστρα ανάρτησης 

ορρών, δοχείο πλαστικό για την τοποθέτηση της 

βελόνας ή του καθετήρα και σφιγκτήρα. 

- Στηρίγματα ποδιών GOEPEL (ζεύγος) με επένδυση 

στο χρώμα εξεταστικής κλίνης. 

• Η εγγύηση να ισχύει το ελάχιστον 3 χρόνια 

• Πέραν της τιμής του εξοπλισμού να κατατεθεί και προσφορά για το κόστος 

συντήρησης μαζί με τα απαιτούμενα εξαρτήματα και έξοδα τεχνικών για μία 5ετία 

το ελάχιστον μετά την λήξη της εγγύησης. 

 

 

 

 

Περιγραφή Προϊόντος Ποσότητα 

Εξεταστική ηλεκτρική κλίνη με ποδοδιακόπτη για εξέταση και 

φυσιοθεραπεία 1 
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ΟΜΑΔΑ 2η 

 (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ) 

 

2.1  Βίντεο-Κολποσκόπιο 

Με τα παρακάτω παρόμοια ή παρεμφερή  Χαρακτηριστικά: 

Βίντεο κάμερα 3 MegaPixel με ενσωματωμένη διασύνδεση USB ή Ethernet για  

φωτογραφίες  και βίντεο ή ψηφιακού βιντεοκολποσκοπίου τουλάχιστον 400 

Megapixel με απεικόνιση μέσω Η/Υ.  Επίσης  να  διαθέτει την  δυνατότητα  

προβολής real time video κατά της διάρκεια της εξέτασης σε εξωτερική οθόνη 

(τρόποι διασύνδεσης  εξωτερικής  οθόνης  ένας  από  τους  παρακάτω  scart,  s-

video, composite,vga). 

• Απόσταση λειτουργίας 300mm 

• Διόπτρα με σύστημα συγκλίνουσας παρατήρησης είτε μέσω της κάμερας είτε μέσω 

του Η/Υ. 

• Επιθυμητό να διαθέτει δακτυλίδια ελέγχου Αμετρωπίας και για τα δύο μάτια από +7 

μέχρι -7 diopter. 

• Να διαθέτει την δυνατότητα ελέγχου Αμετρωπίας και για τα δύο μάτια από +7 μέχρι 

-7 diopter ή να γίνεται αυτόματα» 

• Πράσινο φίλτρο στην κεφαλή του κολποσκοπίου, στο οποίο ενσωματώνετε 

περιστροφικός διακόπτης 

• Θέσης χειριστηρίου: Αριστερά ή δεξιά με επιλογή για κίνηση στροφής και κλίσης 

της κολποσκοπικής κεφαλής 

• Πολυμεγένθηση στερεοσκοπικής παρακολούθησης με βηματική 

αλλαγή 7,5/15x/30x 

• Χαραγμένη κυκλική βαθμονόμηση στον αριστερό προσοφθάλμιο φακό 

για τον καθορισμό του μεγέθους να της βλάβης ταυτόχρονα 

• Οπτικό πεδίο: 46/23/11,5 mm 

Τεχνικές προδιαγραφές: 

• 2 Καλά Ρυθμισμένοι οδηγοί (εστίαση 40mm, ύψος 80mm) ενσωματωμένοι 

στα χειριστήρια για στροφή και κλίση 

• Πολύ φωτεινό, ρυθμιζόμενη φωτεινότητα LED 

• Κατανάλωση ισχύος μόνο 18 Watt 

• Χρόνος ζωής LED >20.000 ώρες 

• To LED είναι ενσωματωμένο στο πλαίσιο του βραχίονα 
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Με swing-o-matic βραχίονα για αραχνοειδή βάση ή για σταθερή σύνδεση με 

όλες τις καρέκλες εξέτασης (αριστερή ή δεξιά πλευρά). 

Ελεύθερη οριζόντια κίνηση μέσα σε ακτίνα 120cm. κάθετη κίνηση με 

μοχλό σύσφιξης 

Πλήρη λειτουργική κατάσταση. 

• Η εγγύηση να ισχύει το ελάχιστον 3 χρόνια. 

• Πέραν της τιμής του εξοπλισμού να κατατεθεί και προσφορά για το κόστος 

συντήρησης μαζί με τα απαιτούμενα εξαρτήματα και έξοδα τεχνικών για μία 5ετία 

το ελάχιστον μετά την λήξη της εγγύησης. 

 

 

ΟΜΑΔΑ 3η  

(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ) 

 

3.1  Ολοκληρωμένο Σύστημα Ψηφιοποίησης Αναλογικών Μαστογραφιών 

  

Με τα παρακάτω παρόμοια ή παρεμφερή χαρακτηριστικά: 

• Clinical Optical Density Range .05 to 4.2 

•  Bit Depth 32-bit mapped to 16-bit (65,536) or 12-bit (4,096) Grayscale 

Output 

• MTBF >50,000 hours 

•  Film Sizes 18 cm x 24 cm, 24 cm x 30 cm, 8” x 10” and 10” x 12” 

Thickness: 0.006” to 0.008” 

• Auto Film Feeder Continuous Loading (mixed sized, no presorting 

necessary) 

• Scan Rate 200+ lines/second (150+ films per hour, 18cm x 24cm) 

• Hardware Interface USB 2.0, USB 3.0 or Ethernet & Software Windows 

scanning modules 

• Η εγγύηση να ισχύει το ελάχιστον 3 χρόνια. 

• Η τιμή του εξοπλισμού να συμπεριλαμβάνει το κόστος συντήρησης μαζί με 

τα απαιτούμενα εξαρτήματα και έξοδα τεχνικών για μία 5ετία το ελάχιστον 

μετά την λήξη της εγγύησης.     

 

Περιγραφή Προϊόντος Ποσότητα 

Βίντεο-Κολποσκόπιο 1 
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ΟΜΑΔΑ 4η  

(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΩΝ) 

 

4.1      X-ray Mammography film processor  

4.2 X-ray film duplicator / Εμφανιστήριο X-Ray Film προδιαγραφών 

 Μαστογραφίας και φωτοτυπικό μηχάνημα X-Ray 

Με τα παρακάτω παρόμοια ή παρεμφερή χαρακτηριστικά. 

• Τεχνολογία εμφάνισης συμβατή με τις μονάδες μαστογράφου Hologic Lorad 

M-IV Platinum. 

• Τεχνολογία για λιγότερη χρήση των χημικών. 

• Εύκολο στην χρήση και λειτουργία του 

• Ανθεκτικό σε μεγάλο όγκο φιλμ. 

• Ελεγχόμενη λειτουργία από μικροϋπολογιστή, για σταθερά υψηλής 

ποιότητας εμφανίσεις φιλμ. 

• Εύκολη πρόσβαση σε αναλώσιμα, φιλμ και χημικά. 

• Εγγύηση και τεχνική υποστήριξη 

• Αναφορά στο κόστος αναλώσιμων φιλμ και χημικών ανά εμφάνιση 

μαστογραφίας. 

• Χ-ray Film Duplicator μαστογραφίας μεγέθους 18x24 έως 24x30  

• Η εγγύηση να ισχύει το ελάχιστον 3 χρόνια 

• Η τιμή του εξοπλισμού να συμπεριλαμβάνει το κόστος συντήρησης μαζί με 

τα απαιτούμενα εξαρτήματα και έξοδα τεχνικών για μία 5ετία το ελάχιστον 

μετά την λήξη της εγγύησης.   

  

 

 

 

 

 

4.3  Κασσέτες Μαστογραφίας μεγέθους 18x24 

4.4  Kασσέτες Μαστογραφίας μεγέθους 24x30 

 

Περιγραφή Προϊόντος Ποσότητα 

Mammography X-Ray Film Digitizer/Ψηφιοποιητής φιλμ από 

αναλογική σε ψηφιακή μορφή προδιαγραφών μαστογραφίας 
2 

 

 

Περιγραφή Προϊόντος Ποσότητα 

X-ray film processor / Εμφανιστήριο X-Ray Film 1 

X-ray film duplicator / Φωτοτυπικό X-Ray Film 1 



Σελίδα 39 από 76 
 

Με τα παρακάτω παρόμοια ή παρεμφερή χαρακτηριστικά: 

• Να συμβαδίζουν με το τύπο του εμφανιστηρίου 

• Αναλογικού τύπου 

• Να είναι προδιαγραφών μαστογραφίας 

• Από ελαφρύ και ανθεκτικό υλικό για εύκολη μεταφορά και χρήση 

• Η εγγύηση να ισχύει το ελάχιστον 3 χρόνια 

 

 

4.5  Φωτόμετρο ακριβείας με ψηφιακή ένδειξη LED των LUX και ΝΙΤ. 

Με τα παρακάτω παρόμοια ή παρεμφερή χαρακτηριστικά: 

• Βαθμονομημένο ψηφιακό φωτόμετρο 

• Υψηλής ακρίβειας 

• Ψηφιακή ένδειξη των μετρήσεων 

• Φορητό με ενσωματωμένη μπαταρία 

• Ειδικό για ακτινολόγους (μέτρηση της φωτεινότητας των διαφανοσκοπίων 

ώστε να τηρούν τα κριτήρια ACR και MQSA) 

Η εγγύηση να ισχύει το ελάχιστον 3 χρόνια Η τιμή του εξοπλισμού να 

συμπεριλαμβάνει προσφορά για το κόστος συντήρησης μαζί με τα απαιτούμενα 

εξαρτήματα και έξοδα τεχνικών για μία 5ετία το ελάχιστον μετά την λήξη της 

εγγύησης. 

 

4.6  Ποδιές / Προστατευτικά μολύβδου για την ακτινολογία 

 

• 2 προστατευτικές ολόσωμές ποδιές ακτινολογίας (Ελαφριάς κατασκευής) 

• 2 προστατευτικές παιδιατρικές ποδιές για τα παιδιά (Ελαφριάς κατασκευής) 

• 2 προστατευτικά κολάρα προστασίας του θυρεοειδή 

 

 

 

 

 

Περιγραφή Προϊόντος Ποσότητα 

Κασέτες Μαστογραφίας μεγέθους 18 x 24   

Κασέτες Μαστογραφίας μεγέθους 24 x 30 

16  

16 

Περιγραφή Προϊόντος Ποσότητα 

Φωτόμετρο ακριβείας με ψηφιακή ένδειξη LED των 

LUX και ΝΙΤ 
1 

Περιγραφή Προϊόντος Ποσότητα 

Ποδιές/προστατευτικά μολύβδου για την ακτινολογία 6 
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ΟΜΑΔΑ 5η 

(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΩΝ) 

 

5.1  Rolloscope MD 

Με τα παρακάτω παρόμοια ή παρεμφερή χαρακτηριστικά: 

Προβολή αναλογικών μαστογραφιών για την αναγκαία κλινική σύγκριση 

παλαιότερων με νέων μαστογραφιών. 

Είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα προβολής μαστογραφιών που διευκολύνει 

την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Το Rolloscope MD να διατηρεί όλα τα 

χαρακτηριστικά του Rolloscope Μ( αυτόματη προσαρμογή μεγέθους, εναλλαγή 

φιλμ, φωτεινότητα και σκοτείνιασμα), αλλά επίσης να προσθέτει την δυνατότατα 

για ένα ψηφιακό σταθμό εργασίας, στο κάτω μέρος του συστήματος για χρήση 

στο μέλλον. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πλήρες μέγεθος προβολής 

μαστογραφιών, αλλά και στη συνέχεια να μετατραπεί σε ψηφιακό απλά με την 

εγκαταστήσει των οθόνων. Πρόκειται για ένα σύστημα που αυξάνει την 

παραγωγικότητα και ενισχύει τον τρόπο προβολής των μαστογραφιών. 

Τεχνικές προδιαγραφές: 

• Περιοχή προβολής: 1079 x 927 mm, 

• Επίπεδο φωτεινότητας: 350 - 1000 nit (cd/m2) 

• Θερμοκρασία χρώματος: 7000 deg. Kelvin 

• Τύπος λάμπας: Fluorescent Daylight 

• Η εγγύηση να ισχύει το ελάχιστον 3 χρόνια 

• Πέραν της τιμής του εξοπλισμού να κατατεθεί και προσφορά για το κόστος 

συντήρησης μαζί με τα απαιτούμενα εξαρτήματα και έξοδα τεχνικών για μία 5ετία 

το ελάχιστον μετά την λήξη της εγγύησης. 

 

5.2  Ψηφιακός μετρητής οπτικής πυκνότητας (Ντενσιτόμετρο, Densitometer) 

Με τα παρακάτω παρόμοια ή παρεμφερή χαρακτηριστικά: 

Το Ψηφιακό Densitometer είναι εργαλείο ακριβείας που μετρά γρήγορα την οπτική 

πυκνότητα του φιλμ. 

Πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό χάλυβα και να είναι αρκετά μικρό 

για να χωρέσει σε οποιαδήποτε τραπέζι εργασίας ,να προσφέρει εξαιρετική 

ακρίβεια ( ± 0,02 οπτική πυκνότητα ) . Η τιμή οπτικής πυκνότητας να εμφανίζεται 

Περιγραφή Προϊόντος Ποσότητα 

Rolloscope MD 1 
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Density range  

Αccuracy  

Response time 

Apertures supplied 

Throat 

 

Illuminated table 
Diameter of 
aperture holder 

Spectral response 

Detector 

Zero control 

Power 

σε φωτεινούς LED αριθμούς επί του βραχίονα του ανιχνευτή. Να μπορεί να 

φιλοξενήσει ταινία μέχρι 14 ίντσες x 17 ίντσες. Όταν είναι αναγκαίο , οι λαμπτήρες 

να αντικαθίστανται εύκολα. 

 

0.00 D to 4.5 D 

± 0.02 density. Reference tablet supplied 

Two seconds at 3.00 density 

1 mm, 2 mm, and 3 mm D.; Anodized aluminum 

21 cm length (8.2 in). Easily measures to center 

of 35.6 cm x 43 cm (14 in x 17 in) film 

12 cm x 14 cm (4.75 in x 5.5 in) 

(area obscured) 0.730 in 

 
5000 to 5500 A peak of bell-shaped curve 

Hermetically-sealed, silicon photodiode 

Allows wide range adjustment for different 

apertures and density subtraction 

110/220 V, 50/60 Hz 

 

• Η εγγύηση να ισχύει το ελάχιστον 3 χρόνια 

5.3  Όργανο μέτρησης της ευαισθησίας φιλμ (Σενσιτόμετρο, sensitometer) για  

       μπλε και πράσινα φιλμς 

Με τα παρακάτω παρόμοια ή παρεμφερή χαρακτηριστικά: 

Το Sensitometer είναι ένα όργανο ακριβείας, είναι ιδανικό για το καθημερινό 

έλεγχο της υψηλής ποιότητας των φιλμ που επεξεργάζονται στο εμφανιστήριο. Με 

την αξιολόγηση των φιλμ σε καθημερινή βάση, ο τεχνολόγος μπορεί να 

αναγνωρίσει μεταβολές στην επεξεργασία πριν να επηρεάσουν την κλινική εικόνα 

των μαστογραφιών. Επίσης, οι συνθήκες επεξεργασίας πολλαπλών τμημάτων 

μπορούν να τυποποιηθούν. Το Sensitometer θα πρέπει να είναι δύο χρωμάτων, 

να διαθέτει 21- βήματα πυκνότητας με 0,15 OD προσαύξηση. Το επιθυμητό 

χρώμα να μπορεί να επιλέγεται με ένα διακόπτη.  

 

 

 

Περιγραφή Προϊόντος Ποσότητα 

Ψηφιακό Ντενσιτόμετρο (Densitometer) 1 

 

Light 
source: 

Repeatability: 

Stability: 

Exposure area: 

Tablet densities 

Dual-color electroluminescent Blue 455 nm ± 10 nm; green 
520 nm ± 10 nm Repeatability ± 0.04 OD log exposure 
from unit to unit Head with cervical spine (C1-C7) 

± 0.04 OD log exposure from unit to unit 

± 0.02 OD log exposure per year at 10° to 45°C 

21 steps, each 5 x 10 mm 

0.05 to 3.05 OD in 0.15 OD increments 
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• Η εγγύηση να ισχύει το ελάχιστον 3 χρόνια 

 

 

 

 

 

Για τον ως άνω προαναφερόμενο ιατρικό εξοπλισμό, να υποβληθούν μαζί με την 

προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς προμήθεια είδους 

σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

(Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CΕ, δηλώσεις 

συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). 

Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα 

αντίγραφα. 

Περιγραφή Προϊόντος Ποσότητα 

Ψηφιακό Σενσιτόμετρο (Sensitometer) 1 

Exposure time: Adjustable, 50 to 500 ms typical 

Separate external screwdriver adjustments ± 0.5 OD on each color 

Controls: Push-to-expose button: with buzzer monitor and two-second 
delay to prevent double exposures 

:none required. Unit 
draws no power on standby 

Power requirements: Two 9 V alkaline transistor batteries. Optional AC power converter. 
Approximate battery life 10,000 exposures 

 

Exposure 
adjustment: 
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ΟΜΑΔΑ 6η 

(ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) 

 

6.1 - 6.2 - 6.3  Σύστημα MTSS (Mammography Telecomunication Software System) –                    

  Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων  (RDBMS) με  

  δυνατότητα σύγχρονου data replication (Replication Server) 

 

Η εφαρμογή της ιατρικής βάσης δεδομένων που θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί στα πλαίσια 

του παρόντος υποέργου, θα περιλαμβάνει όλα τα πεδία των παρεχόμενων κλινικών 

υπηρεσιών που θα αποτυπωθούν από τον ανάδοχο κατά τα πλαίσια της πραγματικής 

λειτουργίας του Κέντρου.  

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εισαγωγή ενδεικτικού αριθμού φακέλων εξεταζομένων από 

έμπειρο προσωπικό με ιστορικό συνεργασίας με το Ίδρυμα. Το δείγμα των εξετάσεων θα είναι 

ένα αντιπροσωπευτικό ποσοστό της λειτουργίας του Κέντρου (+/- 8,000) έτσι ώστε να 

διαπιστωθεί η σωστή λειτουργία του συστήματος. Θα πρέπει να σχεδιαστεί η βάση σε 

απόλυτη συνάφεια με την καθημερινή λειτουργία του Κέντρου. Το απαιτούμενο προσωπικό 

πιλοτικής λειτουργίας θα πρέπει να απαρτίζεται από ιατρούς με την αναγκαία εξειδίκευση και 

με εμπειρία στο μαζικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού όπως υλοποιείται στο Ι. Ορμύλια, και 

να μπορεί να συμπεριλαμβάνει: ακτινολόγους, ογκολόγους, και άλλους ιατρούς κατά τις 

ανάγκες που θα προκύψουν από τα ίδια τα ιατρικά περιστατικά.  Ο ανάδοχος θα αναλάβει τα 

στοιχεία να συμπληρώνονται στα web based έντυπα εισαγωγής ασθενών στο Ί. Ορμύλια σε 

πραγματικό χρόνο, την γνωμάτευση των μαστογραφιών και την κατάταξη των ευρυμάτων κατά 

BIRADS. Για την ποιοτικά άρτια λήψη των μαστογραφιών και τον έλεγχο της ποιότητας της 

λήψης και της ψηφιοποίησης θα πρέπει να εργαστούν ακτινοχειρήστριες με αντίστοιχη 

εμπειρία στο μαζικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού, όπως και το ανάλογο προσωπικό για τη 

συμπλήρωση των στοιχείων των εξεταζομένων και την εισαγωγή αυτών στην νέα βάση.  

Τα άτομα που θα επιλεχθούν θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη αντίστοιχη εμπειρία με τις 

εως άνω αναφερόμενες εργασίες. Οι εξετάσεις που θα πραγματοποιούνται θα γνωματεύονται 

ιατρικά και έπειτα θα εισάγονται τα δεδομένα στη βάση από το ειδικό προσωπικό ώστε να 

δοκιμάζεται σε καθημερινή χρήση η βάση δεδομένων. Τα στοιχεία που θα εισάγονται στην 

βάση θα είναι πραγματικά ιατρικά στοιχεία με όλες τις προδιαγραφές προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων και μόνον για την εξασφάλιση της πλέον εύρυθμης φροντίδας των 

εξεταζομένων με όλες τις δυνατότητες τις σύγχρονης πληροφορικής ιατρικής.  

Το σύστημα βάσης δεδομένων που θα αναπτυχθεί πρέπει να :  

1) Είναι δυναμικό για να μπορούν να προστεθούν μελλοντικά πεδία/δεδομένα. 

2) Υποστηρίζει την καταχώρηση δεδομένων για διαφορετικά είδη εξετάσεων 

(γυναικολογικές, μαστογραφίας, παιδιατρικές, δέρματος κλπ). 
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3) Είναι πολύγλωσσο για να μπορούν να το αξιολογούν ειδικοί επιστήμονες του 

εξωτερικού. 

4) Είναι εύκολο στη χρήση του με φιλικό περιβάλλον διασύνδεσης χρήστη. 

5) Αξιοποιεί τα δεδομένα της βάσης με αποτελεσματικά φίλτρα αναζήτησης. 

6) Είναι web-based έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση οι Η/Υ του κέντρου μέσω 

φυλλομετρητή (browser) χωρίς την εγκατάσταση τρίτων προγραμμάτων. 

7) Συνεργάζεται με λογισμικό PACS server για την αποθήκευση μαστογραφιών και 

αρχείων κολποσκόπησης, υπερήχου κλπ. 

8) Είναι πολύ σημαντικό η βάση δεδομένων που θα αναπτυχθεί να είναι αρκετά ευέλικτη 

ώστε να υποστηρίζει την προσθήκη τυχόν νέων ιατρικών εξετάσεων και διαδικασιών. 

 

Επιπρόσθετα θα πρέπει : 

1) Να παρέχεται  εγγύηση και τεχνική υποστήριξη τουλάχιστον 5 ετών για το λογισμικό-

εφαρμογή που θ’ αναπτύξει ο ανάδοχος. Η εγγύηση για τις άδειες λειτουργίας των 

εμπορικών πακέτων του RDBMS και του συστήματος PACS θα καλύπτεται από την 

εγγύηση που δίνουν η κατασκευάστριες εταιρείες.  

2) Να σχεδιαστεί χρονοδιάγραμμα για τους απαιτούμενους ελέγχους λογισμικού.  

3) Να προβλεφθεί 10ετή άδεια για 8-10 χρήστες, εάν το λογισμικό χρησιμοποιεί άδειες 

λειτουργίες. 

4) Το λογισμικό να ενημερώνεται (update) ανά τακτά διαστήματα. 

5) Να προβλεφθεί η εκπαίδευση του προσωπικού του Ι. Ορμύλια στη χρήση του 

λογισμικού σε πραγματικό χρόνο λειτουργίας. 

6) Ο ανάδοχος να αναλάβει την εγκατάσταση του υλικού και του λογισμικού που 

απαιτείται για τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

A. Το σύστημα αρχειοθέτησης εικόνων να υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες:  

 Σύνδεση με ιατρικά μηχανήματα: Να υποστηρίζεται το πρότυπο DICOM 3.0 για την 

αποθήκευση των εικόνων.  

 Εκτυπωτικά μηχανήματα: Να μπορεί να τυπώνει σε DICOM εκτυπωτές.  

 

Β. Βασικές απαιτήσεις συστήματος αρχειοθέτησης εικόνων 

1. 2 εξυπηρετητές που θα συλλέγουν τις εξετάσεις από τα ιατρικά μηχανήματα (διαχείριση 

και αρχειοθέτηση των εικόνων). 

2. Σύστημα Αποθήκευσης Δεδομένων με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Να διαθέτει άμεση πρόσβαση (online) αποθήκευσης σε δίσκους SAS, 10000 rpm 

τουλάχιστον. Καθαρή διαθέσιμη χωρητικότητα για τις εικόνες 80TB σε 

διαμόρφωση RAID 5 ή RAID 6 με τουλάχιστον δύο εφεδρικούς δίσκους (hot-

spare). 
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 Δυνατότητα επέκτασης της διαθέσιμης χωρητικότητας για τις εικόνες. 

 Αριθμός των ελεγκτών στην προσφερόμενη σύνθεση ≥2 με τουλάχιστον 4GB 

μνήμη ανά ελεγκτή.  

 Διαφανή κρυπτογράφηση δεδομένων (προστασία έναντι κλοπής ώστε να μην 

διαβάζονται τα στοιχεία παρά μόνο στο συγκεκριμένο Σύστημα Αποθήκευσης 

Δεδομένων). 

 Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης 

 Ειδοποίηση του διαχειριστή του συστήματος σε περίπτωση αστοχίας με e-mail. 

 Υποστήριξη στιγμιαίων αντιγράφων ασφαλείας (snapshots) 

 Υποστήριξη αυτόματης αλλαγής RAID configuration για τους εφεδρικούς δίσκους 

ώστε να μη χρειάζεται αποκατάσταση μετά από την αλλαγή του δίσκου που 

αστόχησε (ως εφεδρικός να ορίζεται ο αλλαχθείς δίσκος). 

 Να υπάρχουν τουλάχιστον 2 επίπεδα αποθήκευσης για τις εικόνες. Στο 1ο 

επίπεδο να παρέχεται η δυνατότητα on-line άμεσης πρόσβασης στις 

παραχθείσες εικόνες τουλάχιστον των τελευταίων έξι (6) μηνών. Το 2ο επίπεδο να 

αφορά την μακροπρόθεσμη (long-term) αποθήκευση. 

3. Το σύστημα θα πρέπει να διαχειρίζεται την ταχύτερη δυνατή μεταφορά των 

αποθηκευμένων εικόνων και των συσχετιζόμενων πληροφοριών σε όλο το δίκτυο με τη 

χρήση σύγχρονων αλγορίθμων και μεθόδων (auto-routing, pre-fetching, push 

technology, streaming).  

4. Το σύστημα να διαθέτει κεντρική βάση δεδομένων.  

5. Το σύστημα να μπορεί να συνεργαστεί με συστήματα RICS για να αντλήσει δεδομένα 

από τους ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους των ασθενών.  

6. Να αναφερθεί η προσέγγιση του προμηθευτή για την εξασφάλιση της υψηλής 

διαθεσιμότητας του συνολικού συστήματος.  

7. Άδειες χρήσης για απομακρυσμένη πρόσβαση (>2)  

8. Η οποιαδήποτε μεταφορά των δεδομένων θα πρέπει να γίνεται κρυπτογραφημένα με 

τη χρήση SSL certificates. 

 

Γ. Εξυπηρετητές (Servers) συστήματος PACS, τεμάχια δύο (2)  

1. Σύγχρονος εξυπηρετητής (server) σχεδιασμένος να υποστηρίζει λειτουργίες υψηλής 

διαθεσιμότητας με τις εξής ελάχιστες προδιαγραφές:  

 Επεξεργαστής: Intel Xeon 6-Core/12 Threads ή ισοδύναμος  

 Μνήμη ≥ 32GB  

 2 κάρτες δικτύου 1GE  

 2 τροφοδοτικά hot-plug 

 Δυνατότητα συνεχόμενης λειτουργίας σε περιβάλλον από 5οC έως 40οC 

 Απομακρυσμένη διαχείριση κονσόλας λειτουργίας μέσω web interface.  
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 Πιστοποιητικά CE, ROHS, ISO 9001 

2. Να είναι rack-mounted. Να περιλαμβάνεται εξοπλισμός για την εγκατάσταση σε 

υπάρχον rack. 

3. Οι εξυπηρετητές να συνοδεύονται από σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας UPS που να 

προσφέρει αυτονομία τουλάχιστον 30 λεπτά  ώστε να είναι εφικτό το ασφαλές κλείσιμο 

μετά από διακοπή ρεύματος. 

4. Να είναι δυνατή η μελλοντική επέκταση του αποθηκευτικού συστήματος.  

5. Να προσφερθούν Λειτουργικά Συστήματα που να διασφαλίζουν την υψηλή 

διαθεσιμότητα και τη μελλοντική υποστήριξη. 

6. Το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (RDBMS) να είναι σύγχρονης και 

διαδεδομένης τεχνολογίας ώστε να διευκολύνεται η μελλοντική διαχείριση και 

υποστήριξη του συστήματος.  

7. Να υποστηρίζεται η αποθήκευση των εικόνων με τεχνικές μη-απωλεστικής συμπίεσης.  

8. Να υποστηρίζονται οι λειτουργίες DICOM: Query/Retrieve SCP, Store SCP, Print SCU.  

 

Δ. Λειτουργικές προδιαγραφές λογισμικού ιατρικής βάσης δεδομένων 

 Η εφαρμογή ιατρικής βάσης δεδομένων που θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί στα 

πλαίσια του παρόντος υποέργου θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα πεδία των 

παρεχόμενων κλινικών υπηρεσιών όπως αυτά συμπληρώνονται στα έντυπα 

εισαγωγής ασθενών για: 

o Εξετάσεις μαστογραφίας 

o Εξετάσεις του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας 

o Παιδιατρικές εξετάσεις 

o Εξετάσεις του καρκίνου του δέρματος 

Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνει επιδημιολογικά στοιχεία για γυναίκες και παιδιά. 

 Η εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει την ελληνική και την αγγλική γλώσσα στα μενού 

και στο χειρισμό της. 

 Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι web-based. 

 Η εφαρμογή να υποστηρίζει τουλάχιστον τις ακόλουθες λειτουργίες: 

o Καταχώρηση των ιατρικών δεδομένων (προγραμματισμός ραντεβού, ιατρικός 

φάκελος, προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων, πρότυπα για τις επιδημιολογικές 

μελέτες) μέσα από ένα γραφικό περιβάλλον. 

o Αναζήτηση ασθενών και εξετάσεων σε συνδυασμό κριτηρίων (στοιχεία 

εξεταζόμενου, τύπος και ημερομηνία εξέτασης). 

o Εμφάνιση όλων των εξετάσεων του ασθενή σύμφωνα με τα φίλτρα που 

καθορίζονται από το χρήστη. Δυνατότητα σύγκρισης με σχετικές προηγούμενες 

εξετάσεις του ασθενή. 

o Προεπισκόπηση σειρών της εξέτασης σε μικρογραφίες. 
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o Βασικές λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας (περιστροφή, αναστροφή, 

μεγέθυνση, σμίκρυνση).  

o Εργαλείο βελτιστοποίησης της εικόνας (image enhancement).  

o Εξαγωγή των εικόνων σε απλές μορφές (bmp, jpg, png). 

o Εκτύπωση των εικόνων. 

o Εγγραφή των εικόνων σε CD/DVD. 

o Δυνατότητα ορισμού περιοχών ενδιαφέροντος (ROI) και υπολογισμού βασικών 

στατιστικών μεγεθών στις εικόνες (μέγιστη, ελάχιστη και μέση τιμή, τυπική 

απόκλιση κοκ). 

o Να υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης σχολίων επί των εικόνων σε μορφή 

γραπτού και προφορικού κειμένου. 

o Να διαθέτει μηχανισμό εντοπισμού διπλοεγγραφής ασθενών. 

o Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα συγχώνευσης φακέλων ασθενών.  

o Να υποστηρίζει με ηλεκτρονική ειδοποίηση επείγουσες εργασίες.  

o Να υπάρχει η δυνατότητα σάρωσης και ενσωμάτωσης χειρόγραφων εγγράφων 

στο φάκελο του ασθενούς (χειρόγραφο παραπεμπτικό κοκ).  

o Να υποστηρίζει την επικάλυψη διαφορετικών επισκέψεων. 

o Να έχει τη δυνατότητα διαχείρισης εικόνων πολύ υψηλής ανάλυσης. 

o Να έχει επιλογή προβολής των ιατρικών εικόνων με DICOM header και χωρίς.  

o Να μπορεί να αξιοποιεί τις πολλαπλές διαγνωστικές οθόνες.  

o Να μπορεί ο χρήστης απευθείας από την οθόνη επεξεργασίας εικόνας να 

στείλει στιγμιότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Αναλυτικά, τα δεδομένα που κατ' ελάχιστον θα πρέπει να περιλαμβάνει η βάση είναι τα 

ακόλουθα : 

 

1. Δεδομένα προγραμματισμού κλινικών επισκέψεων 

(Για τα ονόματα των ασθενών που έχουν επισκεφθεί ξανά το διαγνωστικό κέντρο απαιτείται 

μια λειτουργία έξυπνης αναζήτησης έτσι ώστε να αποφευχθούν σφάλματα πληκτρολόγησης). 

 Θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε έναν τοπικό τηλεφωνικό κατάλογο και να υλοποιηθεί 

ή να χρησιμοποιηθεί ένας αλγόριθμος με σκοπό να αναγνωρίζει τις γυναίκες που δεν 

έχουν εξεταστεί και να: 

o Αποστέλλει μία σχετική πρόσκληση για εξέταση 

o Όταν μια γυναίκα εξεταστεί, να ενημερώνει αυτόματα το σύστημα για την 

αποτελεσματικότητα της πρόσκλησης. 

 Αυτόματη αποστολή υπενθύμισης στον εξεταζόμενο προ της εξέτασης είτε με επιστολή είτε 

με SMS (προαιρετικά). 

 Δεδομένα ραντεβού για τις εξετάσεις διάγνωσης καρκίνου (1 άτομο): 

o Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (AMKA) και ασφαλιστικός φορέας 

ασθενούς εφόσον υπάρχουν 
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o Ονοματεπώνυμο (υποχρεωτικά) 

o Όνομα συζύγου ή πατρώνυμο (υποχρεωτικά) 

o Ημερομηνία γέννησης (υποχρεωτικά) 

o Τηλέφωνο 1 (υποχρεωτικά) 

o Τηλέφωνο 2 

o Περιοχή (πόλη, χωριό, διεύθυνση κατοικίας - υποχρεωτικά) 

o Ημερομηνία ραντεβού (υποχρεωτικά)  

o Ώρα ραντεβού (υποχρεωτικά) 

o Είδος εξέτασης (υποχρεωτικά): 

 Μαστογραφία 

 Υπερηχογράφημα 

 Κλινική εξέταση μαστού 

 Διαγνωστικός έλεγχος για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας 

 Διαγνωστικός έλεγχος για τον καρκίνο του δέρματος 

 Φύση της εξέτασης: 

 Προληπτικός έλεγχος 

 Συμπτωματική 

 Παραπομπή από γιατρό 

o Στοιχεία του προσωπικού που έκλεισε το ραντεβού (υποχρεωτικά) 

o Υπενθύμιση SMS για το ραντεβού (προαιρετικά) 

 Δεδομένα ραντεβού για τις εξετάσεις διάγνωσης καρκίνου (γκρουπ): 

o Ονοματεπώνυμο του επικεφαλή του γκρουπ (υποχρεωτικά) 

o Ημερομηνία γέννησης του επικεφαλή του γκρουπ (υποχρεωτικά) 

o Τηλέφωνο 1 (υποχρεωτικά) 

o Τηλέφωνο 2  

o Περιοχή (υποχρεωτικά)  

o Γλώσσα: 

 Ελληνικά 

 Αλβανικά 

 Ρωσικά 

 Τούρκικα 

 Πομάκικα 

 Άλλη 

o Ανάγκη για μεταφραστή: 

 Ναι (αν Ναι πρέπει να στέλνεται ένα μήνυμα στο διαχειριστή για να κανονίσει 

τα της μετάφρασης) 

 Όχι 

o Λίστα με τα ονοματεπώνυμα των ασθενών (υποχρεωτικά) 
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o Αν υπάρχει ανάγκη για παροχή μεταφορικού μέσου από το διαγνωστικό κέντρο, 

καταγραφή της πληροφορίας στη βάση. 

o Ημερομηνία ραντεβού (υποχρεωτικά) 

o Ώρα ραντεβού (υποχρεωτικά) 

o Είδος εξέτασης (υποχρεωτικά): 

 Μαστογραφία 

 Υπερηχογράφημα 

 Κλινική εξέταση μαστού 

 Διαγνωστικός έλεγχος για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας 

 Διαγνωστικός έλεγχος για τον καρκίνο του δέρματος 

o Στοιχεία του προσωπικού που έκλεισε το ραντεβού (υποχρεωτικά)  

o Υπενθύμιση SMS για το ραντεβού (προαιρετικά) 

 

 Δεδομένα ραντεβού για παιδιατρικές διαγνωστικές εξετάσεις (γκρουπ): 

o Ονοματεπώνυμο του επικεφαλή του γκρουπ (υποχρεωτικά)  

o Ημερομηνία γέννησης του επικεφαλή του γκρουπ (υποχρεωτικά)  

o Τηλέφωνο 1 (υποχρεωτικά)  

o Τηλέφωνο 2  

o Περιοχή (υποχρεωτικά)  

o Γλώσσα: 

 Ελληνικά 

 Αλβανικά 

 Ρωσικά 

 Τούρκικα 

 Πομάκικα 

 Άλλη 

o Ανάγκη για μεταφραστή: 

 Ναι (αν Ναι πρέπει να στέλνεται ένα μήνυμα στο διαχειριστή για να κανονίσει 

τα της μετάφρασης) 

 Όχι 

o Πληροφοριακά στοιχεία για τα παιδιά (υποχρεωτικά ονοματεπώνυμο και ηλικία) 

o Αν υπάρχει ανάγκη για παροχή μεταφορικού μέσου από το διαγνωστικό κέντρο, 

καταγραφή της πληροφορίας στη βάση. 

o Ημερομηνία ραντεβού (υποχρεωτικά) 

o Ώρα ραντεβού (υποχρεωτικά) 

o Στοιχεία του προσωπικού που έκλεισε το ραντεβού (υποχρεωτικά)  

o Υπενθύμιση SMS για το ραντεβού (προαιρετικά) 
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2. Ιατρικός Φάκελος Ασθενούς 

Η βάση δεδομένων θα τηρεί τον ιατρικό φάκελο ασθενούς που θα περιλαμβάνει βασικά 

δημογραφικά στοιχεία και μια λίστα με όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις του (ιστορικό). Η 

καταχώρηση των ασθενών θα γίνεται μέσω των τερματικών εργασίας. Ειδικότερα και ανάλογα 

με το είδος της εξέτασης θα τηρούνται τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Μαστογραφία 

o Ημερομηνία εξέτασης 

o Αναγνωριστικό τεχνολόγου ιατρικού εργαστηρίου 

o Τυχόν μαστογραφίες που η ασθενής προσκόμισε και οι οποίες έγιναν εκτός του 

διαγνωστικού κέντρου 

o Αναγνωριστικό του ακτινολόγου που έκανε την ιατρική γνωμάτευση σύμφωνα με το 

πρότυπο BIRAD. 

o Καταγραφή τυχόν επιπρόσθετων ιατρικών γνωματεύσεων (BIRAD, ακτινολόγος, 

ημερομηνία). 

o Από τη στιγμή που οι ακτινολόγοι καταλήξουν σε μία γνωμάτευση, αυτή θα 

τυπώνεται και θα τοποθετείται σε έναν φάκελο με τα στοιχεία της ασθενούς. 

o Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία το σύστημα θα πρέπει να αποστέλλει ένα 

SMS ή ένα email στην ασθενή. 

o Ημερομηνία αποστολής των αποτελεσμάτων στην ασθενή. 

o Αν έχουν παρέλθει 5 μέρες από την ημερομηνία της διάγνωσης και τα αποτελέσματα 

δεν έχουν ακόμη σταλεί στην ασθενή, το σύστημα θα ειδοποιεί το χρήστη με 

κατάλληλο μήνυμα. 

 Κλινική εξέταση μαστού 

o Το αναγνωριστικό του παθολόγου που έκανε την εξέταση και η ιατρική του 

γνωμάτευση. Το σύστημα πρέπει να κοινοποιεί τα αποτελέσματα στον υπεύθυνο 

τεχνολόγο ιατρικού εργαστηρίου και στον υπεύθυνο ακτινολόγο. 

 

Εύρεση των γυναικών που εμφανίζουν υψηλό ρίσκο εμφάνισης καρκίνου του μαστού 

Με βάση το ιατρικό και το οικογενειακό ιστορικό πρέπει να υλοποιηθεί ένας αλγόριθμος που 

θα βρίσκει το αν για κάποια ασθενή υπάρχει υψηλό ρίσκο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. 

Αυτή η πληροφορία πρέπει να επισημανθεί στον ιατρικό φάκελο της ασθενούς. Ορισμένοι από 

τους παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού είναι οι εξής: 

o Ιστορικό καρκίνου του μαστού ή καρκίνου των ωοθηκών 

o Ιστορικό άλλης μορφής καρκίνου 

o Ιστορικό καρκίνου του μαστού ή καρκίνου των ωοθηκών στην οικογένεια της 

ασθενούς (αδερφή, αδερφή εξ' αγχιστείας, μητέρα, πατέρας, θεία, 1η ξαδέρφη). 

Αν για την ασθενή ισχύουν ένας ή περισσότεροι από αυτούς τους παράγοντες θα πρέπει το 

σύστημα να της αποστέλλει μια γραπτή ειδοποίηση που να τονίζει την ανάγκη για: 

o Ετήσια εξέταση μαστογραφίας 
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o Μηνιαία αυτοεξέταση μαστού 

o Εξαμηνιαία κλινική εξέταση μαστού και υπερηχογράφημα 

 

 Διαγνωστικός έλεγχος για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας 

o Στοιχεία του θεράποντος ιατρού 

o Αναγνωριστικό του εργαστηρίου όπου έγινε ο διαγνωστικός έλεγχος 

o Στοιχεία των κυτταρολόγων 

o Αποτελέσματα του VIA test (εφόσον αυτό έγινε). 

o Αν από τα αποτελέσματα διαπιστωθεί ότι η ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε τεστ 

Παπανικολάου η βάση θα καταγράφει τη σχετική πληροφορία (στοιχεία του 

παθολόγου που πήρε το δείγμα, ημερομηνία αποστολής του δείγματος στο 

εργαστήριο, ημερομηνία επιστροφής του δείγματος και των αποτελεσμάτων, 

ημερομηνία αποστολής των αποτελεσμάτων στην ασθενή). Αν η διαφορά μεταξύ της 

ημερομηνίας παραλαβής των αποτελεσμάτων από το κυτταρολογικό εργαστήριο και 

της ημερομηνίας αποστολής τους στην ασθενή είναι μεγαλύτερη των 5 ημερών, θα 

υπάρχει κατάλληλη επισήμανση από το σύστημα. 

o Η διάγνωση θα τυπώνεται από το σύστημα και θα τοποθετείται σε ένα φάκελο με τα 

στοιχεία της ασθενούς. 

o Αν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία θα αποστέλλεται ένα SMS στην ασθενή που θα την 

ειδοποιεί για τα αποτελέσματα. 

o Ημερομηνία αποστολής αποτελεσμάτων 

 

 Παιδιατρική ιατρική φροντίδα 

o Στοιχεία θεράποντος ιατρού 

o Φωτογραφία του παιδιού 

o Ευρήματα 

o Τυχόν παραπεμπτικά για περαιτέρω εξετάσεις 

o Ακτινογραφίες σε ψηφιακή μορφή 

o Εικόνες υπερηχογραφήματος σε ψηφιακή μορφή 

o Αποτελέσματα καρδιογραφήματος (EKG) 

o Υπογραφή έγγραφης συγκατάθεσης από το γονέα (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 

 Συλλογή γενετικού υλικού 

o Τα στοιχεία του προσωπικού που πήρε τη συνέντευξη από τον/την ασθενή 

o Τα στοιχεία του προσωπικού που πήρε το δείγμα του γενετικού υλικού  

o Υπογραφή έγγραφης συγκατάθεσης από τον/την ασθενή (ΝΑΙ/ΟΧΙ)  

o Ημερομηνία συλλογής του δείγματος 

o Ημερομηνία αρχειοθέτησης των εξαχθέντων γενετικών αποτυπωμάτων στη βάση 

βιολογικών δεδομένων. 
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o Ημερομηνία αποστολής του γενετικού υλικού για ανάλυση στο εργαστήριο 

 Στοιχεία εργαστηρίου 

 Στοιχεία υπευθύνου 

 Αποτελέσματα της ανάλυσης (υψηλό ρίσκο εμφάνισης καρκίνου του μαστού η 

καρκίνου των ωοθηκών, φυσιολογικά ευρήματα, ασαφές) 

 Επιστροφή γενετικού υλικού 

 Αυτόματη αποστολή αναφοράς στους ακτινολόγους και νοσηλευτές του 

διαγνωστικού κέντρου. 

 Ενημέρωση του ιατρικού φακέλου για γυναίκες με υψηλό ρίσκο εμφάνισης 

καρκίνου. 

 

Σε όλα τα είδη εξετάσεων πρέπει να υπάρχει ένα πεδίο ελεύθερου κειμένου για να μπορούν οι 

θεράποντες ιατροί να καταχωρούν σχόλια γενικού περιεχομένου. 

Ο ιατρικός φάκελος ενός ασθενούς θα τηρείται και σε έντυπη μορφή (hard copy). Η πρόσβαση 

στα hard copies θα επιτρέπεται μόνο στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Για τις ανάγκες της 

αρχειοθέτησης θα πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία στην κωδικοποίηση του ηλεκτρονικού και του 

αρχειοθετημένου ιατρικού φακέλου. Για κάθε αρχειοθετημένο ιατρικό φάκελο που 

απομακρύνεται από τη θέση του, θα πρέπει να καταγράφονται: η σχετική ημερομηνία, το 

ποιος και γιατί τον αφαίρεσε (εξέταση φακέλου, καταχώρηση δεδομένων, μεταφορά σε νέο 

φάκελο σε περίπτωση φθοράς του παλιού). Όταν ο φάκελος επιστραφεί στη θέση του θα 

σημειώνονται η ημερομηνία επιστροφής και το αναγνωριστικό του προσωπικού που τον 

επέστρεψε. Η καταγραφή αυτής της πληροφορίας μπορεί να γίνεται αυτόματα με Electronic ID 

readers που συνοδεύονται από το κατάλληλο λογισμικό. 

 

 Παρακολούθηση των ασθενών που χρήζουν περαιτέρω εξέτασης/θεραπείας μετά τον 

έλεγχο:  

o Μαγνητική τομογραφία (Σε περίπτωση που το διαγνωστικό κέντρο επικοινώνησε με 

ένα συγκεκριμένο γιατρό θα πρέπει να τηρούνται τα στοιχεία του). 

o Αιματολογικές εξετάσεις 

o Κλινικές εξετάσεις (Σε περίπτωση που το διαγνωστικό κέντρο επικοινώνησε με ένα 

συγκεκριμένο γιατρό θα πρέπει να τηρούνται τα στοιχεία του). 

o Ημερομηνία παραπομπής από το κέντρο και στοιχεία του υπεύθυνου ιατρού. 

o Τρόπος με τον οποίο έγινε η παραπομπή: 

 Τηλεφωνικά  

 Με email ή SMS 

 Γραπτώς 

o Σε περίπτωση που έχει μεσολαβήσει διάστημα μεγαλύτερο των 5 ημερών ανάμεσα 

στην ημερομηνία που βγήκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και στην ημερομηνία 

παραπομπής, αυτό θα πρέπει να επισημαίνεται από το σύστημα. 
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3. Ιατρικά αναλώσιμα 

Η βάση δεδομένων θα πρέπει να τηρεί αρχείο με τις παραγγελίες για τα ιατρικά αναλώσιμα 

(φιλμ για τις ακτινογραφίες, chemicals, αναλώσιμα για επεξεργασία γενετικού υλικού) στο 

οποίο θα περιλαμβάνονται τα εξής: 

 Ημερομηνία παραγγελίας 

 Ονοματεπώνυμο προσωπικού που έκανε την παραγγελία 

 Ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας 

 Ονοματεπώνυμο προσωπικού που έλαβε την παραγγελία 

 Ημερομηνία λήξης 

 Ημερομηνία χρησιμοποίησης 

Το σύστημα πρέπει να μπορεί να αποστέλλει αυτόματα στο λογιστήριο τα παραστατικά 

πληρωμής και να ειδοποιεί το χρήστη με κατάλληλο μήνυμα πριν από την εξάντληση των 

αποθεμάτων, ώστε να γίνεται μια νέα παραγγελία. 

 

4. Επεξεργασία επιδημιολογικών δεδομένων 

Η εφαρμογή βάσης δεδομένων θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί το ανώνυμο ιατρικό 

ιστορικό πραγματικών ασθενών για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Πιο συγκεκριμένα: 

 Νέοι ανώνυμοι ηλεκτρονικοί φάκελοι ασθενών θα μπορούν να προστεθούν και να 

συγκριθούν με διαδραστικό τρόπο. Αν είναι επιθυμητό, οι φάκελοι θα συνοδεύονται 

από έγγραφα με σχετικές γνωματεύσεις και θεραπείες. 

 Δε θα πρέπει να περιορίζεται ο αριθμός των επιτρεπόμενων διαγνωστικών 

αριθμητικών προτύπων. Ο ορισμός των προτύπων θα γίνεται από ερευνητές που 

έχουν λάβει έγγραφη άδεια για να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα. 

 Η βάση δεδομένων θα πρέπει να επιτρέπει την αριθμητική αναζήτηση σε αυτά τα 

πρότυπα και αν είναι επιθυμητό να τη συνδυάζει με τη συμβατική αναζήτηση κειμένου. 

Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχει πρότυπους αλγορίθμους για την αριθμητική τους 

σύγκριση. Θα πρέπει να καθίσταται δυνατός ο περιοδικός υπολογισμός σύγχρονων 

μοντέλων πρόβλεψης. 

 

Οι εφαρμογές βάσεων δεδομένων στον τομέα της βιοϊατρικής περιλαμβάνουν: 

 Την εξόρυξη πληροφορίας από έγγραφα και δημοσιεύσεις που σχετίζονται με την 

βιοϊατρική. 

 Την ανάκτηση πληροφορίας από μεγάλες και μη-οργανωμένες συλλογές δεδομένων. 

 Την επικοινωνία με τους κλινικούς, ασθενείς και επιστήμονες σε φυσική γλώσσα. 

Παραδείγματα τέτοιων εργασιών είναι: 

 Η κατηγοριοποίηση των συμπτωμάτων σε κατηγορίες, για παράδειγμα το σύμπτωμα 

του όγκου στο στήθος στην κατηγορία breast health. 
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 Η εξαγωγή μιας λίστας προβλημάτων από το ιστορικό του ασθενούς. 

 Ο υπολογισμός των αλλαγών στο μέγεθος ενός όγκου για μια δεδομένη χρονική 

περίοδο (παράδειγμα κωδικοποίησης). 

Πρέπει να υπάρχουν δύο κύριες προσεγγίσεις στην εφαρμογή, η συμβολική και η στατιστική 

προσέγγιση: 

Συμβολική προσέγγιση: 

 Μορφολογική γνώση (το πως δημιουργούνται οι λέξεις) 

 Λεκτική γνώση (το ταίριασμα αλφαριθμητικών) 

 Συντακτική γνώση (το πως οι λέξεις μπορούν να συνδυαστούν για να σχηματίσουν 

προτάσεις) 

 Σημασιολογική γνώση (το νόημα των λέξεων) 

 Εμπειρική γνώση (το πως οι λέξεις συνδυάζονται σε διαφορετικές καταστάσεις) 

 Γνώση ως διαλογική διαδικασία (το πως οι προηγούμενες προτάσεις επηρεάζουν το 

νόημα των επόμενων προτάσεων) 

Στατιστική προσέγγιση: 

 Μοντελοποίηση του περιεχομένου ενός εγγράφου ως bag of words 

 Μοντελοποίηση των πιθανολογικών σχέσεων μεταξύ λέξεων και φράσεων ("purulent 

discharge" > fluid from nipple; "upon discharge > release) 

 Μοντελοποίηση των πιθανολογικών σχέσεων μεταξύ λέξεων και ιδεών (caries, cavity, 

abrasion > caries) 

 

Δυνατότητα της βάσης δεδομένων για περιεκτικές ερωτήσεις και απαντήσεις 

Για την αναζήτηση στα καταχωρημένα πρότυπα της βάσης δεδομένων η διαδικασία πρέπει να 

είναι η εξής: 

 Ο γιατρός παρέχει ένα διαγνωστικό πρότυπο για το οποίο παρόμοια πρότυπα είναι 

καταχωρημένα στη βάση. 

 Η βάση δεδομένων πρέπει να αναγνωρίζει τον τύπο του προτύπου που παρέχεται από 

το γιατρό ούτως ώστε να απομονώνει το σύνολο των καταχωρημένων προτύπων με τα 

οποία αυτό θα συγκριθεί. 

 Η βάση δεδομένων πρέπει να μπορεί να υπολογίζει το βαθμό ομοιότητας μεταξύ του 

παρεχόμενου προτύπου και των συγκρίσιμων με αυτό καταχωρημένων προτύπων. 

 

Ο γιατρός πρέπει να μπορεί να εισάγει το πρότυπο απευθείας από το πληκτρολόγιο (για 

παράδειγμα σαν μια ακολουθία αριθμών μαζί με ένα μοναδικό όνομα προτύπου που καθορίζει 

τον τύπο του προτύπου). Σε άλλες περιπτώσεις ο γιατρός μπορεί να εισάγει το πρότυπο στη 

βάση δεδομένων ως αρχείο από διαγνωστικό λογισμικό που είναι σχεδιασμένο για να 

διαχειρίζεται αυτό τον τύπο αρχείου (για παράδειγμα εικόνα από υπερηχογράφημα). 
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Η βάση δεδομένων πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει τον τύπο του προτύπου από το όνομα 

του προτύπου. Εν συνεχεία πρέπει να μπορεί να αναζητά στο διαδίκτυο για δημοσιεύσεις που 

σχετίζονται με αυτό το πρότυπο. Τα πρότυπα που έχουν το μεγαλύτερο βαθμό ομοιότητας με 

την αριθμητική αναπαράσταση του παρεχόμενου προτύπου θα εμφανίζονται στις πρώτες 

θέσεις της αναζήτησης. 

 

Ο υπολογισμός του βαθμού ομοιότητας θα πρέπει να εξαρτάται από τον τύπο του προτύπου 

που με τη σειρά του εξάγεται από το όνομα του προτύπου. Η αριθμητική αναπαράσταση του 

προτύπου πρέπει να σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε η εφαρμογή να μπορεί να υπολογίζει 

το βαθμό ομοιότητας χρησιμοποιώντας έναν αποδοτικό αλγόριθμο. 

 

5. Πρόσβαση στη βάση δεδομένων 

Η πρόσβαση στην εφαρμογή βάσης δεδομένων θα γίνεται μέσω των κωδικών πρόσβασης ανά 

χρήστη (username και password). Θα πρέπει να υπάρχει επιλεκτική πρόσβαση κατά 

περίπτωση. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρήστης ή ομάδα χρηστών θα έχει πρόσβαση μόνο στα 

δεδομένα που τον/την αφορούν. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται το ιατρικό και 

προσωπικό απόρρητο των δεδομένων. 

Επίσης το σύστημα πρέπει να μπορεί να καταγράφει κάθε καταχώρηση ή μεταβολή των 

δεδομένων που κάνει ένας χρήστης (log file). Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα έχουν τη 

δυνατότητα να παρακολουθούν το ιστορικό μεταβολών των δεδομένων. 

 

 

Ε. Επιπλέον δυνατότητες επέκτασης του συστήματος αρχειοθέτησης 

 Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα επέκτασης με 

περισσότερους τερματικούς σταθμούς. 

 Θα συνεκτιμηθεί η δυνατότητα προώθησης της λίστας των ραντεβού στις διαγνωστικές 

μονάδες (DICOM work list) και επικοινωνίας με άλλα ιατρικά πληροφοριακά συστήματα 

(μέσω του προτύπου HL7). 

 

ΣΤ. Προδιαγραφές Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (RDBMS) 

Η υλοποίηση του ιατρικού πληροφοριακού συστήματος θα βασίζεται σε οποιαδήποτε 

σύγχρονη σχεσιακή βάση δεδομένων με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές: 

 Να αναφερθεί το όνομα, η έκδοση του προσφερόμενου RDBMS. και η χρονολογία 

διάθεσης της προσφερόμενης έκδοσης. 

 Να περιγραφεί η καταλληλότητα του προσφερόμενου λογισμικού σε σχέση με το 

προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα του εξυπηρετητή βάσης δεδομένων. 

 Υποστήριξη ANSI SQL 1992 

 Υποστήριξη stored procedures 

 Υποστήριξη database triggers 
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 Πλήρης υποστήριξη του Unicode v.2 ή νεώτερου (συμπεριλαμβανομένων των 

ελληνικών). Πλήρης υποστήριξη της UTF-8 κωδικοποίησης. 

 Υποστήριξη των προτύπων ODBC, JDBC για την επικοινωνία με web εφαρμογές. 

 Εγγενής υποστήριξη XML 

 Υποστήριξη αυτόματων nested transactions 

 Γραφικό περιβάλλον διαχείρισης με τις παρακάτω δυνατότητες: 

o Διαχείριση database instance 

o Διαχείριση αντικειμένων της βάσης (χρηστών, πινάκων, ερωτημάτων, views, 

stored procedures). 

o Συλλογή στατιστικών στοιχείων χρήσης και επίδοσης 

o Tuning 

o Χρονοπρογραμματισμός εργασιών 

 Το προσφερόμενο σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων θα πρέπει να υποστηρίζει 

τον ορισμό ρόλων και δικαιωμάτων χρηστών και να περιορίζει την πρόσβαση στα 

δεδομένα σύμφωνα με τους ρόλους και τα δικαιώματα.  

 Το προσφερόμενο σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων πρέπει να διαθέτει 

ενσωματωμένο μηχανισμό κρυπτογράφησης/ αποκρυπτογράφησης των δεδομένων 

που αποθηκεύονται στη Β.Δ 

 Να περιγραφούν οι δυνατότητες Auditing για επιτυχείς και ανεπιτυχείς ενέργειες σε 

επίπεδο πρόσβασης στη βάση και στα δεδομένα.  

 Να αναφερθούν οι διατιθέμενες μέθοδοι οργάνωσης των δεδομένων (π.χ. B-tree 

indexes, bitmap indexes, cluster indexes) 

 Κατανομή της βάσης δεδομένων και των δομών της σε πολλαπλά αρχεία/ δίσκους με 

δυνατότητα ελέγχου κατανομής από το διαχειριστή. 

 Μηχανισμός τήρησης αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων. 

 Μηχανισμός database replication. 

 Δυνατότητα κατανομής φόρτου (load balancing). 

 Να υποστηρίζεται η αποθήκευση εικόνων και ήχου.  

 Θα συνεκτιμηθεί η δυνατότητα αποθήκευσης DICOM. 

 
 

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή 

 

Επί τόπου ποιοτικός έλεγχος 

Ο εργοδότης μπορεί να διενεργεί έλεγχο είτε στο εργοστάσιο - εργαστήριο του κατασκευαστή, 

είτε στον τόπο παράδοσης, ότι τα είδη και οι εργασίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 

παρόντος. 
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Όροι και απαιτήσεις υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος 

 

Γενικές απαιτήσεις 

Έχει υποχρεωτική εφαρμογή η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00, στην οποία 

αναλύονται οι απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος και τα ληπτέα μέτρα 

προστασίας/περιορισμού επιπτώσεων. 

Επισημαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 "Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας 

και Υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση 

με την Οδηγία 92/57ΕΟΚ" (ΦΕΚ 212/Α/29-8-96). 

 

 

Για την Τεχνική Υπηρεσία 

του Ιδρύματος ‘’Ορμύλια’’ 
 
 
 
 

Καραγιάννης Γεώργιος 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                                              

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΟΡΜΥΛΙΑ ____/___/2014  

Δ/νση: Ορμύλια Χαλκιδικής, ΤΚ  63071                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  __________ 

Τηλέφωνο: +30 2371042085 

  

ΕΡΓΟ: «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» 

 (Κωδ. Πράξης: 376272) 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
Στην Ορμύλια  σήμερα …………… ημέρα ……………………….μεταξύ :  
 
ΑΦΕΝΟΣ του Ιδρύματος ΟΡΜΥΛΙΑ που εδρεύει στην Ορμύλια Χαλκιδικής, με Α.Φ.Μ. 

999738271, Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του Ιερομόναχο 

Σεραπίωνα Σιμωνοπετρίτη (κ.κ. Παντελεήμονα Χλήνο), με Α.Φ.Μ. 106468342, Δ.Ο.Υ. 

Πολυγύρου, καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή», 

 
ΑΦΕΤΕΡΟΥ του................................, κατοίκου ....... οδός.....  (ή της Εταιρείας ή της 
Κοινοπραξίας  με την επωνυμία......................................και τον διακριτικό τίτλο  
................................................. που εδρεύει στην ...................................................., η οποία 
έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ. .........................Συμβολαιογραφική πράξη του 
Συμ/φου......................, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από 
το..........................................., σύμφωνα και με το υπ’ αρ......... ΦΕΚ/ ειδικό πληρεξούσιο, του 
συμβολαιογράφου ........................................., εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος»  
και αφού έλαβαν υπόψη τους: 
 
Τη με αρ. πρωτ. ...... απόφαση του ....... για την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την : 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» και την σχετική συνημμένη σε αυτήν Διακήρυξη, 

1. Την τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου  
2. Τον φάκελο του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου  και την υπ' αριθμ. ..................... 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία γίνεται η οριστική κατακύρωση του 
αποτελέσματος του ως άνω διαγωνισμού 

3. Την  ......................... προέγκριση της Σύμβασης που εκδόθηκε από Ενδιάμεση 
Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  στη οποία το ανωτέρω έργο 
είναι ενταγμένο. 

4. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.07)«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, 
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5. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ 
της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ Α’ 64/2007), 

6. Τον νόμο 3440/27.2.2006 συστάσεως του Ιδρύματος ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’, 
7. Το με αρ. πρωτ. ............... έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής με το οποίο 

κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο η κατακύρωση του ως άνω έργο. 
 
Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα : 
 
Η αφ’ ενός συμβαλλόμενη «Ίδρυμα ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’» α ν α θ έ τ ε ι   στον αφ’ ετέρου 
συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα  
(α) στη με αρ. 14 / 2014 Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,  
(β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου  
που όλα ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
συμβάσεως (Παραρτήματα Α και Γ  αντίστοιχα),  
(δ) στην κείμενη νομοθεσία και  
(ε) στη με αρ. .......... απόφαση κατακύρωσης και  
ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», δια του εδώ νόμιμου εκπροσώπου του κ. …………….., δηλώνει ότι 
αποδέχεται την εκτέλεση του ως άνω συνολικού έργου έναντι του συνολικού ποσού του 
…………………. Ευρώ (………….€) με το Φ.Π.Α. με τους εξής όρους και συμφωνίες τις οποίες 
ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αποδέχεται ανεπιφύλακτα : 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1. Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ», κατά 
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αποτυπώνονται στο 
Παράρτημα Α της παρούσας σύμβασης και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.  
 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια αγαθά τοποθετημένα και 
εγκατεστημένη τη βάση δεδομένων και απαλλαγμένα ελαττωμάτων (πραγματικών και 
νομικών). Ενδεικτικά θεωρείται ότι ο Ανάδοχος εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωσή του όταν 
τα προμηθευόμενα αγαθά και η παροχή υπηρεσίας ανταποκρίνονται στις ποσότητες και 
προδιαγραφές του Παραρτήματος Α της παρούσας και στις τεχνικές περιγραφές και τα λοιπά 
στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του. Τα αγαθά και η εργασία-υπηρεσία πρέπει να είναι 
κατάλληλα για τη σύμφωνη με το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης ειδική χρήση και να 
έχουν την ποιότητα και την απόδοση που η Αναθέτουσα Αρχή εύλογα προσδοκά από 
πράγματα της ίδιας κατηγορίας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις δημόσιες δηλώσεις, 
διαφημίσεις και επισημάνσεις του Αναδόχου και πρέπει, επίσης, να εγκατασταθούν έντεχνα, 
άρτια και με άψογο αισθητικό αποτέλεσμα στους χώρους που έχουν προσδιοριστεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
3. Ο Ανάδοχος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μηνών από την οριστική 
παραλαβή της προμήθειας και της εργασίας-υπηρεσίας, εγγυάται πλήρως και ανεπιφύλακτα 
για το «ΚΑΛΩΣ ΕΧΕΙ» και την άψογη χρηστικότητα των προμηθευόμενων και εγκαταστημένων 
αγαθών και ευθύνεται απεριόριστα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την περίπτωση που 
παρουσιαστεί πραγματικό, ή νομικό ελάττωμα, ή διαπιστωθεί  έλλειψη συνομολογημένης 
ιδιότητας. Απόρροια αυτής της ευθύνης του προμηθευτή και παρόχου υπηρεσίας είναι η 
άμεση υποχρέωση που έχει να επιδιορθώνει ή να αντικαθιστά, εντελώς δωρεάν για την 
Αναθέτουσα Αρχή τα αγαθά που τυχόν παρουσιάζουν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, ή 
έλλειψη ιδιοτήτων. 
 

ΆΡΘΡΟ 2 
 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, 
οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα 
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εκτέλεση της μεταφοράς, προμήθειας και τοποθέτησης των υλικών, όπως και την εγκατάσταση 
της βάσης δεδομένων.. 
2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, 
των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο 
προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων 
προστασίας του περιβάλλοντος. 
3. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση της προμήθειας και της τοποθέτησης των 
υλικών, όπως επίσης και την εγκατάσταση της βάσης δεδομένων όλα τα απαιτούμενα μέτρα 
ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι 
οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, 
σημάτων κλπ., που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, 
τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους 
του πλήρη εκτέλεση της προμήθειας.  Όλες οι σχετικές δαπάνες, η μέριμνα και οι διαδικασίες 
για τη νόμιμη χρησιμοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς 
τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η 
Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την 
ελάχιστη ζημία. 
5. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια 
της υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει, με την Αναθέτουσα Αρχή. Στο πλαίσιο της ως 
άνω συνεργασίας ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται στις εντολές και υποδείξεις της 
Αναθέτουσας Αρχής οι οποίες απορρέουν από την ανάγκη συντονισμού του παρόντος έργου 
με την εξέλιξη του όλου έργου που εκτελεί στο χώρο του Ιδρύματος ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’. Επίσης στο 
πλαίσιο αυτό και υπό τις εντολές της αναθέτουσας αρχής οφείλει να συνεργάζεται με όλα τα 
σχετικά συνεργεία, στον εντός του εργοταξίου χώρο και να λαμβάνουν από κοινού και έγκαιρα 
τα κατάλληλα μέτρα για να συντονισθεί η εκτέλεση της προμήθειάς τους και της τοποθετήσεως 
τους χωρίς να παρεμποδίζεται εκτέλεση των εργασιών του έργου και η κυκλοφορία του 
προσωπικού.  
 
 

ΆΡΘΡΟ 3 
ΤΙΜΗΜΑ 

1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την 
εκτέλεση της προμήθειας και παροχή υπηρεσίας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με 
την οικονομική προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας 
σύμβασης  (Παράρτημα Γ) ..................................€ (ολογράφως: 
..................................................)  (Ευρώ). 
2. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του οικονομικού ανταλλάγματος 
ακόμη και κατά το χρόνο της προαίρεσης 
3. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου 
όπως αυτές απορρέουν από τη διακήρυξη, την προσφορά του και τις συνθήκες του έργου 
όπου θα πραγματοποιήσει την προμήθεια υλικών. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις 
απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της προμήθειας, ενδεικτικά δε 
με τις δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών 
επιβαρύνσεων, τις δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς, τις δαπάνες προσπελάσεως προς 
το εργοτάξιο του Ιδρύματος ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’ και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες 
τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον 
χρόνο υπογραφής της παρούσας. 

4. Ο τρόπος πληρωμής του Αναδόχου ορίζεται αναλυτικά στο άρθρο 9 της παρούσας. 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο αιτιολογημένα, ανά 
πάσα στιγμή την εκτέλεση της Σύμβασης. Δύναται επίσης να μην εξαντλήσει το σύνολο του 
προϋπολογισμού του έργου εφ’ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιμο. Σε περίπτωση λύσης της 
σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού τιμήματος ο 
Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό. 
6. Η σύμβαση δύναται ν' αυξηθεί κατά την προαίρεση. 
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ΆΡΘΡΟ 4 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ & ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

1. Για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε στην Αναθέτουσα 
Αρχή την υπ’ αρ. .................εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με ημερομηνία …………. 
της Τράπεζας ....................... συνολικού ύψους .............. Ευρώ που αντιπροσωπεύει το 5% 
του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, χωρίς τον Φ.Π.Α., το περιεχόμενό της είναι 
σύμφωνο με τα οριζόμενα στο ΠΔ 118/2007 και έχει χρόνο ισχύος μέχρι την επιστροφή της ή 
μέχρις ότου λάβει το/την ........................ έγγραφη δήλωση ότι μπορούμε να την θεωρήσουμε 
απαλλαγμένη από κάθε υποχρέωση που απορρέει από την παραπάνω εγγυητική επιστολή. 

2. Η ανωτέρω εγγυητική Επιστολή αποδεσμεύεται σταδιακά κατά το ποσό που αναλογεί στην 
αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά μετά από κάθε τμηματική 
παράδοση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας. Για την ως άνω σταδιακή 
αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης απαιτείται προηγούμενη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσας. Εάν στο πρωτόκολλο 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω 
σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 6, 
7και 8 της παρούσας, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκόμισε ο Ανάδοχος καταπίπτει : 
α. όπου ρητώς προβλέπεται από  την παρούσα, την διακήρυξη και το Π.Δ.118/2007, 
β. σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδεις όρους της παρούσας.  

4. Πριν από την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ο Ανάδοχος καταθέτει 
την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. 

Ο Ανάδοχος παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τριάντα έξι (36) μηνών από την οριστική 
παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της Δ/ξης, την προσφορά της και τις ισχύουσες διατάξεις. 
Πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ο 
προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης, για την καλή 
λειτουργία του/των είδους/ων, ποσού ίσου με το 3% της συμβατικής αξίας αυτού, χωρίς ΦΠΑ,  
η οποία θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας του/των  
είδους/ων. Η εγγυητική καταπίπτει στην περίπτωση που δεν ανταποκριθεί ο προμηθευτής 
εντός τριών (3) ημερών από τη δήλωση της βλάβης 
Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα 
αποκατάσταση κάθε ελαττώματος οποιουδήποτε μέρους του εξοπλισμού που αναφαίνεται 
κατά την περίοδο αυτή, καθώς και για την αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας του 
συνολικού συστήματος κατά την ίδια περίοδο. Το Ι.Ο. (Ιδρυμα Ορμύλια) πληροφορεί γραπτώς 
τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Ο 
Ανάδοχος πρέπει να ανταποκριθεί εντός 24 ωρών για την αποκατάσταση της βλάβης.  
Εναλλακτικά, αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών, το Ι.Ο. μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον. Στην 
περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με το 2πλάσιο (την πρώτη φορά που θα 
εμφανιστεί ως ασυνεπής) ή με το 4πλάσιο (την 2η φορά) ή με το 8πλάσιο (την 3η φορά), της 
αξίας της δαπάνης που θα έχει αποπληρώσει το ΚΘΒΕ  για να αποκαταστήσει την βλάβη, ενώ 
μετά την τρίτη (3η) φορά που ο Ανάδοχος θα εμφανιστεί ως ασυνεπής, το Ι.Ο. δύναται να τον 
κηρύξει έκπτωτο παρακρατώντας την εγγυητική η οποία θα καταπέσει εις όφελος του Ι.Ο., 
εφόσον δεν το έχει πράξει με την αθέτηση της συμφωνίας της ανταπόκρισης εντός 24 ωρών. 
 
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ συμφωνείται για τρία (3) έτη. 

 

ΆΡΘΡΟ 5 
ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει, παραδώσει και να τοποθετήσει όλα τα συμβατικά 
είδη, αντικείμενα, βάσεις δεδομένων, ψηφιακά στοιχεία, συνδέσεις, καλώδια, συναρμολογήσεις  
και η ολοκλήρωση της προμήθειας θα υλοποιηθεί ως εξής :  
- στο διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 19.06.2015 θα γίνει η παράδοση των 
μηχανημάτων, 
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και  
-  η παροχή υπηρεσίας (εγκ/ση ψηφιακών δεδομένων-θέση σε λειτουργία ως ενιαίου συνόλου 
του αντικειμένου της σύμβασης) θα υλοποιηθεί στο διάστημα: από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 19.06.2015.  
Ο ανάδοχος δεσμεύεται για τις τιμές της προσφοράς του σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
  
1. Σε περίπτωση καθυστέρησης προσέλευσης του αναδόχου για υπογραφή της σύμβασης, ο 

χρόνος εκκίνησης υπολογίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Π.Δ. 118/2007,  το 
αργότερο 10 ημέρες μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης της 
κατακύρωσης – ανάθεσης. 

2. Όλα τα υλικά θα πρέπει να μεταφερθούν και να ενταχθούν στις ενδεδειγμένες από την 
εγκεκριμένη μελέτη θέσεις, εντός του χώρου του έργου «Ίδρυμα Ορμύλια – Δημιουργία 
και εκσυγχρονισμός υποδομών προληπτικής ιατρικής», να παραδοθούν και να 
τοποθετηθούν από τον Ανάδοχο, έχοντας λάβει όλες τις αναγκαίες προεργασίες, με δική 
του ευθύνη και έξοδα μεταφοράς και τοποθέτησης. 

3. Στο τέλος κάθε τμηματικής παράδοσης θα γίνεται οριστική παραλαβή από την Επιτροπή 
που θα συστήσει το Ίδρυμα Ορμύλιας. 

4. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης μπορεί να παραταθεί κατά το ¼ αυτής μετά από 
αίτηση του αναδόχου. Το ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ δύναται να παρατείνει μονομερώς τη 
σύμβαση μέχρι δύο (2) μήνες. 

5. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης και τοποθέτησης, όπως επίσης και την 
εγκατάσταση της βάσης δεδομένων τα αγαθά και η παροχή υπηρεσίας δεν 
παραλαμβάνονται από την Επιτροπή του άρθρου 8 παρ. 1 της παρούσας, μέχρι την 
έκδοση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Ο 
Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος 
παράδοσης και τοποθέτησης όπως επίσης και την εγκατάσταση της βάσης δεδομένων και 
δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω 
χρόνος, χωρίς να παραδώσει και να τοποθετήσει τα αγαθά, όπως και να εγκαταστήσει τη 
βάση δεδομένων. 

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει και να τοποθετήσει τα ‘’είδη’’ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες νωρίτερα, για κάθε ένα από τα προβλεπόμενα τμήματα. 

7. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ των μηχανημάτων, όπως 
επίσης και η εγκατάσταση της ‘’βάσης δεδομένων’’ μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 8 παρ. 1 της 
παρούσας. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης και 
τοποθέτησης, όπως επίσης και της εγκατάσταση της βάσης δεδομένων δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις. Στην περίπτωση αυτή θα συμφωνηθεί ο τρόπος ασφαλούς φύλαξης μέρους ή 
όλων των υλικών σε χώρο του Αναδόχου και θα παρασχεθούν εγγυήσεις θεματοφυλακής. 

8. Σε κάθε περίπτωση η παρούσα σύμβαση ισχύει και δεσμεύει τον Ανάδοχο από την 
υπογραφή της μέχρι την πλήρη οικονομική εκκαθάριση και αφού ολοκληρωθεί η οριστική 
παραλαβή και παρέλθει ο χρόνος εγγύησης. 

9. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης και τοποθέτησης, όπως επίσης και την 
εγκατάσταση της βάσης δεδομένων εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον 
Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου (ΠΔ 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34). 

 

ΆΡΘΡΟ 6 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

1. Η παραλαβή των αγαθών, τόσο κατά την προσκόμισή τους όσο και μετά την εγκατάσταση 
και δοκιμαστική λειτουργία τους γίνεται από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής κατόπιν κάθε 
τμηματικής παράδοσης.  

2. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής και τοποθέτησης των αγαθών, διενεργείται ποσοτικός 
και ποιοτικός έλεγχος. Κατά την παραλαβή και τοποθέτηση των υλικών,  όπως επίσης και 
την εγκατάσταση της βάσης δεδομένων προσκομίζονται υποχρεωτικά και όλα τα τεχνικά 
φυλλάδια, πιστοποιητικά και εγγυήσεις που τα συνοδεύουν . 
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 Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο.  
3. Μετά τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων η Επιτροπή της παρ. 1 συντάσσει 

πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και μετά τα αποτελέσματα του 
και αν απαιτείται οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) με βάση τα 
αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων.  

4. Σε περίπτωση που η Επιτροπή της παρ. 1 απορρίψει τα προμηθευόμενα και 
εγκαταστημένα αγαθά, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που 
παρουσιάζουν αυτά από τους όρους της Σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και 
γνωματεύει αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του 
άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007. 

5. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή της παρ. 1, κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο.  

6. Πριν από την τελευταία πληρωμή (εξόφληση), ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει την 
εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, που ορίζεται στο 3% του συνολικού οικονομικού 
ανταλλάγματος,  χωρίς τον Φ.Π.Α., και έχει χρόνο ισχύος τριάντα έξι (36) μήνες. 

 

ΆΡΘΡΟ 7 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας και 
παροχής υπηρεσίας των αγαθών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται με την απόφαση αυτή.  Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη του ¼ του συνολικού συμβατικού χρόνου ο δε προμηθευτής και πάροχος 
υπηρεσίας θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης 
και τοποθέτησης, όπως επίσης και την εγκατάσταση της βάσης δεδομένων. 
 
2. Εάν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.  Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορριφθέντων αγαθών.  Εάν η 
παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα στον Ανάδοχο 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας.   
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 και 34 του Π.Δ. 118/2007. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 
1. Για την διασφάλιση του πρώτου των συμβαλλομένων από πάσα ζημία που ενδέχεται να 
προκύψει από την αθέτηση των όρων της παρούσας σύμβασης ή την πλημμελή εκπλήρωση 
τους, το ποσό της ποινής ορίζεται σε ποσοστό 5% υπολογιζόμενο επί της συνολικής καθαρής 
συμβατικής αξίας της παρούσας. 
2. Επίσης συμφωνείται ότι για κάθε περίπτωση υπέρβασης της ως άνω προθεσμίας 
παράδοσης και τοποθέτησης, όπως επίσης και την εγκατάσταση της βάσης δεδομένων (δηλ. 
ημέρα) θα καταβάλλεται ποινική ρήτρα ημερήσιας αποζημίωσης (λόγω υπερημερίας) ίσης με 
το 1% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, της ως άνω προμήθειας (ήτοι 1% υπολογιζόμενο επί 
του συνολικού συμβατικού τιμήματος μετά του Φ.Π.Α.) μέρα καθυστέρησης παράδοσης και 
τοποθέτησης, όπως επίσης και την εγκατάσταση της βάσης δεδομένων της πέραν της 
οριζόμενης στο άρθρο 5 της παρούσας σύμβασης. 
3. Η ποινική ρήτρα θα εισπραχθεί βάσει των διατάξεων που εισπράττονται τα δημόσια έσοδα. 
4. Συμφωνείται επίσης και γίνεται δεκτό ότι η ποινική ρήτρα θα δύναται να εισπραχθεί δια 
συμψηφισμού του υπολοίπου από προς καταβολή ποσό στον δεύτερο των συμβαλλομένων 
καθώς επίσης και από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
5. Εκτός τούτου ο δεύτερος των συμβαλλομένων μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, με απόφαση 
της Υπηρεσίας εφόσον οι εργασίες δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.  
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ΆΡΘΡΟ 9 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Η πληρωμή του τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής 
αξίας μετά την οριστική παραλαβή κάθε μέρους των υπό προμήθεια και τοποθέτηση υλικών, 
όπως επίσης και την εγκατάσταση της βάσης δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της 
παρούσας. Στις παραπάνω πληρωμές συμπεριλαμβάνεται η συμβατική αξία και η εργασία-
υπηρεσία των υλικών και επί πλέον ο αναλογούν Φ.Π.Α.. 

1. Για τις τμηματικές πληρωμές του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής,  
β) Για την παρεχόμενη προμήθεια Τιμολόγια Πώλησης και για την παρεχόμενη εργασία-
υπηρεσία Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, 
γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή και παρόχου υπηρεσίας. 
δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε  ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής 

Πριν από την τελευταία πληρωμή (εξόφληση), ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει την 
εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας.  
Μετά την εξόφληση κάθε τιμολογίου απαιτείται η προσκόμιση εξοφλητικής απόδειξης από τον 
ανάδοχο. 
2. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου στην καθαρή αξία των τιμολογίων καθώς και το τέλος 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  Για την παρακράτηση η οποία αποδίδεται από την Α.Α. δίδεται 
σχετική βεβαίωση. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας 
Αρχής.  
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας και παρόχων υπηρεσίας αυτών ισχύουν τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007. 
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει 
αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα θεωρηθεί ότι παραβιάζει κάποια υποχρέωση που 
απορρέει από τη Σύμβαση, στο βαθμό που το μέρος αυτό μπορεί να αποδείξει ότι η μη 
εκπλήρωση της υποχρέωσης οφείλεται σε Ανωτέρα Βία. 
Το μέρος που επικαλείται την επέλευση γεγονότος Ανωτέρας Βίας θα ενημερώσει το άλλο 
μέρος το συντομότερο δυνατόν, για την επέλευση γεγονότος Ανωτέρας Βίας. Μη ενημέρωση 
εντός προθεσμίας 20 ημερών θα αποκλείει το μέρος αυτό από το να επικαλείται γεγονός 
Ανωτέρας Βίας.  
 
 

ΆΡΘΡΟ 12 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 
Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε 
τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς 
την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή 
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
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ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την 
Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα 
απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα 
που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με 
την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή 
μεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 13 

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ 
Όλες οι επιδόσεις, τα δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα καθώς και οι ειδοποιήσεις που 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, θα επιδίδονται ή θα 
υποβάλλονται εγγράφως στον νόμιμο  εκπρόσωπο του άλλου μέρους.  
Ο Ανάδοχος-Προμηθευτής και πάροχος υπηρεσίας ορίζει αντίκλητο τον 
.................................................... με 
διεύθυνση......................................................................................................................... 
Η επίδοση/ γνωστοποίηση/ κοινοποίηση προς αυτόν οποιωνδήποτε εγγράφων θα θεωρείται 
ως νόμιμη επίδοση/ γνωστοποίηση/ κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο-Προμηθευτή και παρόχου 
υπηρεσίας. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 14 
ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Η επικοινωνία κάθε είδους  (προφορική και γραπτή) του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή 
γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Σύμβασης απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, θα εξασφαλίζεται 
με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. 
 

ΆΡΘΡΟ 15 
ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ. 

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. 
Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που 
απορρέει από την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

ΆΡΘΡΟ 16 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 

1. Η παρούσα Σύμβαση με τα παραρτήματα αυτής (I, II) είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των 
μερών. Για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόμενα 
στη με αρ. 14/2014 Διακήρυξη και στις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της 
παρούσας. 

        2. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης. 
3. Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, μη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, 
δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει  άσκησή του στο 
μέλλον.  
4. Για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας και παροχής υπηρεσίας, όλοι οι όροι της 
παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από 
την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

ΆΡΘΡΟ 17 
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 
Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης θα διατηρηθεί αναλλοίωτο μέχρι τη λήξη της. 

 
Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης δύναται να τροποποιηθεί (σε εξαιρετικές 
αιτιολογημένες περιπτώσεις) εφόσον συναινέσουν και τα δύο μέρη, με την υποχρέωση όμως 
ότι η τροποποίηση θα εγκριθεί από την ΕΔΑ ΠΚΜ.  
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Η τροποποίηση μπορεί να περιλάβει το φ.α. μόνο εφόσον αυτό είναι ίσης η υπέρτερης 
τεχνικής αξίας και μόνον εφόσον αυτό είναι ίσης οικονομικής αξίας, άλλως η Α.Α. δύναται να 
προβεί μονομερώς σε μειώσεις της συμβατικής αξίας των ειδών. 
 
 
 
Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται 
νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε ΤΈΣΣΕΡΑ (4) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω.  
Από τα παραπάνω τέσσερα (4) πρωτότυπα το ένα παραμένει στο Ίδρυμα «Ορμύλια», ένα 
λαμβάνει ο Ανάδοχος, ένα κατατίθεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και το τρίτο στην ΕΔΑ ΠΚΜ. 
                                                       
 

ΤΑ ΜΕΡΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’ 

 

 

…………………………… 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 

……………………… 

 

 
 

Παράρτημα Α 
Τεχνικές προδιαγραφές υλικών 

[συμπληρώνονται από την Α.Α. κατά τη σύνταξη της διακήρυξης σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ της 
διακήρυξης] 

 
Παράρτημα Γ 

Οικονομική Προσφορά Αναδόχου 
[προστίθεται  κατά την  υπογραφή  της σύμβασης η προσφορά του επιλεγέντα Αναδόχου όπως 

υποβλήθηκε] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :  

 

ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – Ορμύλια 

Χαλκιδικής 

 

ΕΡΓΟ : 

 

ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Αριθμ. Διακήρυξης : 14 / 2014 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ορμύλια Χαλκιδικής 

(ημερομηνία) 
 

Ο υπογράφων  

Έδρα  

Οδός  

Τηλέφωνο – φαξ  

 
 
 

Προς 
 

Την Επιτροπή Διενέργειας του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, για την ανάδειξη 

αναδόχου για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» για το έργο: «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ». 

Αφού έλαβα γνώση: 

1. Της σχετικής διακήρυξης του παραπάνω διαγωνισμού 

2. Των σχετικών στοιχείων που αναφέρονται στην παραπάνω διακήρυξη, τα οποία 

αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως, δηλώνω ότι αναλαμβάνω την εκτέλεση του 

αντικειμένου του προκείμενου διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» για το έργο: 
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«ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ». 

3. Της Τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

Καταθέτω την παρακάτω οικονομική προσφορά : 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

α/α  Σύντομη περιγραφή αντικειμένου ΜΜ Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
Σύνολο  

1η ΟΜΑΔΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1.1 

Ψηφιακός Υπερηχογράφος ελαστογραφίας 
με κατάλληλο λογισμικό και με σύστημα 
απεικόνισης δέρματος με κεφαλή της τάξης 
των 50 MHz 

τεμ 1   

1.2 Πακέτο υπερηχογραφικής εξέτασης μαστού τεμ 1   

1.3 50 mm Linear κεφαλή τεμ 1   

1.4 
Πακέτο υπερηχογραφικής εξέτασης 
ενδοκοιλοτικών εφαρμογών 

τεμ 1   

1.5 
Ειδικό Διαφανοσκόπιο για μαστογραφίες 8 
θέσεων 

τεμ 1   

1.6 
Ειδικό Διαφανοσκόπιο για μαστογραφίες 4 
θέσεων  

τεμ 1   

1.7 Φορητός Προβολέας  τεμ 1   

1.8 
Εξεταστική ηλεκτρική κλίνη με 
ποδοδιακόπτη 

τεμ 1   

ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΟΜΑΔΑΣ  

Φ.Π.Α. 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΟΜΑΔΑΣ  
 

 

2η ΟΜΑΔΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

2.1 Βίντεο - Κολποσκόπιο τεμ 1   

ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ  

Φ.Π.Α. 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ  

 

3η ΟΜΑΔΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

3.1 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Υπολογιστικής 
Ψηφιοποίησης Αναλογικής Μαστογραφίας                
Mammography Film Digitizer 

τεμ 2   

ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΟΜΑΔΑΣ  

Φ.Π.Α. 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΟΜΑΔΑΣ  

 
 

 

4η ΟΜΑΔΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

4.1 X-Ray Mammography film processor τεμ 1   

4.2 X-Ray film duplicator τεμ 1   

4.3 Κασέτες μαστογραφίας διαστάσεων 18x24 τεμ 16   
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4.4 Κασέτες μαστογραφίας διαστάσεων 24x30 τεμ 16   

4.5 Φωτόμετρο ακριβείας (LUX & ΝΙΤ) τεμ 1   

4.6 Προστατευτικές ποδιές μολύβδου  3,000 τεμ 6   

ΣΥΝΟΛΟ 4ης ΟΜΑΔΑΣ  

Φ.Π.Α. 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4ης ΟΜΑΔΑΣ  

 

5η ΟΜΑΔΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

5.1 Rolloscope MD τεμ 1   

5.2 

Ψηφιακός μετρητής οπτικής πυκνότητας 
(Ντενσιτόμετρο, Densitometer) 

 
τεμ 1   

5.3 

Όργανο μέτρησης της ευαισθησίας φιλμ 

(Σενσιτόμετρο, Sensitometer) για μπλέ και 
πράσινα φιλμς 

τεμ 1   

    ΣΥΝΟΛΟ 5ης ΟΜΑΔΑΣ  

    Φ.Π.Α. 23%  

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5ης  

ΟΜΑΔΑΣ 
 

       

6η ΟΜΑΔΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

6.1 

Σύστημα MTSS (Mammography 
Telecomunication Software System) - 
Υποσύστημα WEB επικοινωνίας και 
Υποσύστημα επικοινωνίας pacs                             
2 PACS Server with 80TB RAID archive                              

τεμ 1   

6.2 
Έξοδα ψηφιοποίησης, ιατρικής 
γνωμάτευσης και αρχειοθέτησης 

τεμ 1   

6.3 

Σύστημα MTSS (Mammography 
Telecomunication Software System) – 
Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακής Βάσης 
Δεδομένων  (RDBMS) με δυνατότητα 
σύγχρονου data replication (Replication 
Server) 

τεμ 1   

    ΣΥΝΟΛΟ 6ης ΟΜΑΔΑΣ  

    Φ.Π.Α. 23%  

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6ης ΟΜΑΔΑΣ  

    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ  

    Φ.Π.Α. 23%  

    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΩΝ 
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Συνολική δαπάνη προσφοράς ολογράφως : 
 
 

 
 
 
 

             
 
 

Ημερομηνία       Ο προσφέρων 

         (σφραγίδα – υπογραφή)                         
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΡΟΣ  

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ............. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ............ 

 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της 

........................ για ποσό ευρώ.......  Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την 

συμμετοχή της ................ στον διαγωνισμό της........ (ημερομηνία διενέργειας) για την 

υλοποίηση του έργου.............. και για κάθε αναβολή αυτού. 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων 

του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης 

ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως 

και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την οποία 

θα μας γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που 

περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με την 

παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε 

αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος  του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και 

εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.  

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 

συγκατάθεσης της .............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή 

επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη 

κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι 

την ………………………….. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση 

καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. 

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν 

χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το 

όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε   

 

 

Διακήρυξη με αρ. 14 / 2014, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» για το έργο: «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ». 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ : 

 

Α/Α 
Σύντομη περιγραφή 

αντικειμένου 
Κατασκευαστής 

Κωδικός 
είδους 

Συμφωνία με 
τεχν.  

Προδιαγραφές 

Εργαστήριο 
πιστοποίησης και 
ποιοτικού ελέγχου  

1η ΟΜΑΔΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1.1 

Ψηφιακός Υπερηχογράφος 
ελαστογραφίας με κατάλληλο 
λογισμικό και με σύστημα 
απεικόνισης δέρματος με 
κεφαλή της τάξης των 50 MHz 

    

1.2 
Πακέτο υπερηχογραφικής 
εξέτασης μαστού 

    

1.3 50 mm Linear κεφαλή     

1.4 

Πακέτο υπερηχογραφικής 
εξέτασης ενδοκοιλοτικών 
εφαρμογών 

    

1.5 
Ειδικό Διαφανοσκόπιο για 
μαστογραφίες 8 θέσεων 

    

1.6 
Ειδικό Διαφανοσκόπιο για 
μαστογραφίες 4 θέσεων  

    

1.7 Φορητός Προβολέας      

1.8 
Εξεταστική ηλεκτρική κλίνη 
με ποδοδιακόπτη 

    

2η ΟΜΑΔΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

2.1 Βίντεο - Κολποσκόπιο     

3η ΟΜΑΔΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

3.1 

Ολοκληρωμένο Σύστημα 
Υπολογιστικής 
Ψηφιοποίησης αναλογικής 
μαστογραφίας                 
Mammography Film Digitizer  

    

 
4η ΟΜΑΔΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 

4.1 
X-Ray Mammography film 
processor 
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4.2 X-Ray film duplicator     

4.3 Κασέτες μαστογραφίας 18x24     

4.4 Κασέτες μαστογραφίας 24x30     

4.5 
Φωτόμετρο ακριβείας (LUX & 
NIT) 

    

4.6 
Προστατευτικές ποδιές 
μολύβδου  

    

5η ΟΜΑΔΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

5.1 Rolloscope MD     

5.2 

Ψηφιακός μετρητής οπτικής 
πυκνότητας (Ντενσιτόμετρο, 
Densitometer) 

    

5.3 

Όργανο μέτρησης της 
ευαισθησίας φιλμ 

(Σενσιτόμετρο, Sensitometer) 
για μπλέ και πράσινα φιλμς 

    

 

 

Ημερομηνία :        Για το Διαγωνιζόμενο 

(Ονομ./μο- Υπογραφή- Σφραγίδα) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 
 
Συγκεκριμένα η προμήθεια και η παροχή υπηρεσίας περιλαμβάνει : 
 

α/α  Σύντομη περιγραφή αντικειμένου ΜΜ Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
Σύνολο  

1η ΟΜΑΔΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1.1 

Ψηφιακός Υπερηχογράφος ελαστογραφίας 
με κατάλληλο λογισμικό και με σύστημα 
απεικόνισης δέρματος με κεφαλή της τάξης 
των 50 MHz 

τεμ 1 82.500,00 82.500,00 

1.2 Πακέτο υπερηχογραφικής εξέτασης μαστού τεμ 1 12.000,00 12.000,00 

1.3 50 mm Linear κεφαλή τεμ 1 9.000,00 9.000,00 

1.4 
Πακέτο υπερηχογραφικής εξέτασης 
ενδοκοιλοτικών εφαρμογών 

τεμ 1 12.000,00 12.000,00 

1.5 
Ειδικό Διαφανοσκόπιο για μαστογραφίες 8 
θέσεων 

τεμ 1 3.960,00 3.960,00 

1.6 
Ειδικό Διαφανοσκόπιο για μαστογραφίες 4 
θέσεων  

τεμ 1 2.810,00 2.810,00 

1.7 Φορητός Προβολέας  τεμ 1 2.600,00 2.600,00 

1.8 
Εξεταστική ηλεκτρική κλίνη με 
ποδοδιακόπτη 

τεμ 1 6.400,00 6.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΟΜΑΔΑΣ 131.270,00 

Φ.Π.Α. 23% 30.192,10 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΟΜΑΔΑΣ 161.462,10 

 
 

2η ΟΜΑΔΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

2.1 Βίντεο - Κολποσκόπιο τεμ 1 9.700,00 9.700,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ 9.700,00 

Φ.Π.Α. 23% 2.231,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ 11.931,00 

 
 

    3η ΟΜΑΔΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

3.1 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Υπολογιστικής 
Ψηφιοποίησης Αναλογικής Μαστογραφίας                
Mammography Film Digitizer 

τεμ 2 16.000,00 32.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΟΜΑΔΑΣ 32.000,00 

Φ.Π.Α. 23% 7.360,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΟΜΑΔΑΣ 39.360,00 

 
 

 

4η ΟΜΑΔΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

4.1 X-Ray Mammography film processor τεμ 1 17.000,00 17.000,00 

4.2 X-Ray film duplicator τεμ 1 6.400,00 6.400,00 

4.3 Κασέτες μαστογραφίας διαστάσεων 18x24 τεμ 16 150,00 2.400,00 

4.4 Κασέτες μαστογραφίας διαστάσεων 24x30 τεμ 16 200,00 3.200,00 

4.5 Φωτόμετρο ακριβείας (LUX & ΝΙΤ) τεμ 1 2000,00 2.000,00 
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4.6 Προστατευτικές ποδιές μολύβδου  τεμ 6 500,00 3.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 4ης ΟΜΑΔΑΣ 34.000,00 

Φ.Π.Α. 23% 7.820,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4ης ΟΜΑΔΑΣ 41.820,00 
 

 

 

5η ΟΜΑΔΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

5.1 Rolloscope MD τεμ 1 39.400,00 39.400,00 

5.2 

Ψηφιακός μετρητής οπτικής πυκνότητας 
(Ντενσιτόμετρο, Densitometer) 
 

τεμ 1 1.890,00 1.890,00 

5.3 

Όργανο μέτρησης της ευαισθησίας φιλμ 

(Σενσιτόμετρο, Sensitometer) για μπλέ και 
πράσινα φιλμς 

τεμ 1 970,00 970,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 5ης ΟΜΑΔΑΣ 42.260,00 

    Φ.Π.Α. 23% 9.719,80 

   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5ης  

ΟΜΑΔΑΣ 
51.979,80 

     

6η ΟΜΑΔΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
 
 

6.1 
 
 
 

Σύστημα MTSS (Mammography 
Telecomunication Software System) - 
Υποσύστημα WEB επικοινωνίας και 
Υποσύστημα επικοινωνίας pacs                             
2 PACS Server with 80TB RAID archive.                              

τεμ 1 

 
 

140.000,00 
 
 

 
 

140.000,00 
 
 

6.2 
Έξοδα ψηφιοποίησης, ιατρικής 
γνωμάτευσης και αρχειοθέτησης 

τεμ 1 80.000,00 80.000,00 

6.3 

Σύστημα MTSS (Mammography 
Telecomunication Software System) – 
Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακής Βάσης 
Δεδομένων  (RDBMS) με δυνατότητα 
σύγχρονου data replication (Replication 
Server) 

τεμ 1 30.000,00 30.000,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 6ης ΟΜΑΔΑΣ 250.000,00 

    Φ.Π.Α. 23% 57.500,00 

    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6ης 

ΟΜΑΔΑΣ 
307.500,00 

    ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 499.230,00 

    Φ.Π.Α. 23% 114.822,90 

    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΜΑΔΩΝ 
614.052,90 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :                       ΠΡΟΣ :   ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ 

(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) (Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Ιδρύματος Ορμύλια) 

ΤΚ 63071 – Ορμύλια Χαλκιδικής 

 

 

 

 

 

Υπόψη : 

Επιτροπής διενέργειας μειοδοτικών διαγωνισμών για την εκτέλεση του Έργου «ΙΔΡΥΜΑ 

ΟΡΜΎΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΌΣ ΥΠΟΔΟΜΏΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΉΣ 

ΙΑΤΡΙΚΉΣ». 
Παρακαλώ να δεχτείτε την προσφορά μου για συμμετοχή στον Διεθνή Τακτικό Μειοδοτικό 

Διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, για τις ανάγκες του Έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ».   

με Αρ. Διακήρυξης : 14/2014 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : η 16 .02.2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄. 

Η προσφορά μου ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

 

 

     Ημερομηνία ............../............/ 2015 

 

 

Ο ΑΙΤΩΝ 

 

 

 

 

 

   (Όνομα, Σφραγίδα και Υπογραφή) 
 


