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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΒΕΝΩΝ  

Τμιμα Ρρομθκειϊν 

Ρλθροφορίεσ:  Τηιοφφα Ειρινθ 

Τθλ.: 2462350312 

 

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  ΑΔΑΜ:  

  ΑΔΑ: 664Τ4690ΒΨ-3ΒΟ 

                                                                                                                   Γρεβενά, 19.01.2023 

  Αρικμ. Ρρωτ: 665 

 

 

ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ 

01/2023 

ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΙΣΚΕΥΗΣ  ΕΡΤΑ (7) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΗΣ 

ΤΥΡΟΥ  DBB-7 ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ NIKKISO ΚΑΙ ΤΙΩΝ (3) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΗΣ ΤΥΡΟΥ  DBB-5 ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ NIKKISO ΜΕ CPV- 50400000-9 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΡΑΝΗΣ # 35.500,00 € # 

ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΡΑ, ΜΕ ΣΦΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ ΚΑΙ 

ΚΙΤΗΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ ΤΗΝ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΡΟΨΗ ΡΟΣΦΟΑ ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 





ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ανακζτουςα Αρχι ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΒΕΝΩΝ 

Αρμόδια διεφκυνςθ / τμιμα Τμιμα Ρρομθκειϊν 

Διεφκυνςθ - ςτοιχεία επικοινωνίασ ανακζτουςασ 

αρχισ 

Ρεριοχι Στρατοπζδου , ΤΚ 51 100, Γρεβενά 

τθλ: 2462 350312 

Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου prom1@nosgrevenon.gr 

Κριτιριο κατακφρωςθσ 
Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά μόνο βάςει τιμισ 

Ετιςια Ρροχπολογιςκείςα Δαπάνθ χωρίσ ΦΡΑ 28.629,04 € 

Ετιςια Ρροχπολογιςκείςα Δαπάνθ με  ΦΡΑ 35.500,00 €  

Ιςχφσ Σφμβαςθσ 

Η ςφμβαςθ κα ζχει ιςχφει για (1) ζτοσ με μονομερζσ 

δικαίωμα παράταςθσ ζξι (6) μθνϊν  κατά 

προχπολογιςμό 

Καταλθκτικι  θμερομθνία κατάκεςθσ 

προςφορϊν 
Δευτζρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ϊρα 14:30 μ.μ. 

Ημερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ Τρίτθ 31 Ιανουαρίου 2023 και ϊρα 10:00 π.μ. 

Τόποσ διενζργειασ Τμιμα Ρρομθκειϊν Γ.Ν.Γρεβενϊν 

Κωδικόσ CPV 50400000-9 





ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία Γενικό Νοςοκομείο Γρεβενϊν 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ Περιοχι τρατοπζδου 

Πόλθ Γρεβενά 

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ 51100 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS GR 531 ΓΡΕΒΕΝΑ 

Σθλζφωνο 2462 350312 

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο  prom1@nosgrevenon.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Σηιοφφα Ειρινθ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.nosgrevenon.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Α.Α.) 

Η Ανακζτουςα Αρχι είναι Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ανικει ςτο Τπουργείο Τγείασ. 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Η κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι Τπθρεςιϊν Τγείασ. 

Θεςμικό πλαίςιο  

Η ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 

αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

1. Τισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

1.1. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ 

διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Αϋ 247/27-11-1995), όπωσ ιςχφει με τον 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Αϋ/28.06.2014) 

Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο 

λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ  

1.2. Σου Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (Κ.Δ.Δ.), όπωσ ιςχφει, ο οποίοσ ζχει κυρωκεί με το άρκρο 

πρϊτο του Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. 

Αϋ 45/9-3-1999).  

http://www.nosgrevenon.gr/




1.3. Σου Ν. 3329/2005 «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» 

(Φ.Ε.Κ. Αϋ 81/4-4-2005), όπωσ τροποποιθμζνοσ ιςχφει. 

1.4. Σου Ν. 3527/2007 «Κφρωςθ ςυμβάςεων υπζρ νομικϊν προςϊπων εποπτευόμενων από το 

Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. 25/Α/09.02.2007) 

1.5. Σου Ν. 3580/2007 «Προμικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Αϋ 134/18-6-2007). 

1.6. Σου Ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 66/11.5.2010) «Εγγυιςεισ για τθν εργαςιακι αςφάλεια και άλλεσ 

διατάξεισ», άρκρο 24. 

1.7. Σου Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 

κυβερνθτικϊν διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο» «Πρόγραμμα Διαφγεια» 

και άλλεσ διατάξεισ.(Α-112). 

1.8. Σου Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Αϋ 173/30.9.2010) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμόςιων 

ςυμβάςεων», ζτςι όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 

Α’51/2012) 

1.9. Σου Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ 

διατάξεισ» 

1.10. Σου Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-09-2011) φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

υμβάςεων όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

1.11. Σου Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51 τ.Αϋ/2012) «Δίκαιθ δίκθ και εφλογθ διάρκεια αυτισ».  

1.12. Σου Ν 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α/07.05.2013) Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013 

1.13. Σου Ν. 4174-2013 (170-τ.Αϋ- 26.7.2013) Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ 

1.14. Σου Ν. 4238-2014 (38-τ.Αϋ-17.02.2014) Πρωτοβάκμιο Εκνικό Δίκτυο Τγείασ (Π.Ε.Δ.Τ.), αλλαγι 

ςκοποφ Ε.Ο.Π.Τ.Τ. και λοιπζσ διατάξεισ 

1.15. Σου Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Αϋ)  «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ 

Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα – Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Αϋ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ». 

1.16. Σου Ν. 4254/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο 

εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ» 

1.17. Σου Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014) Προςαρμογι ςτο εκνικό δίκαιο τθσ Εκτελεςτικισ 

Οδθγίασ 2012/25/ΕΕ τθσ Επιτροπισ τθσ 9θσ Οκτωβρίου 2012 για τθ κζςπιςθ διαδικαςιϊν 

ενθμζρωςθσ ςχετικά με τθν ανταλλαγι, μεταξφ των κρατϊν μελϊν, ανκρϊπινων οργάνων που 





προορίηονται για μεταμόςχευςθ − Ρυκμίςεισ για τθν Ψυχικι Τγεία και τθν Ιατρικϊσ Τποβοθκοφμενθ 

Αναπαραγωγι και λοιπζσ διατάξεισ.  

1.18. Σο Ρ.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ. Αϋ/05.08.2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» 

1.19. Σου Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/25.05.2016) Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ 

δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ. 

1.20. Σου N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Αϋ/08.08.2016) Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 

Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ) και όπωσ τροποποιθμζνοσ ιςχφει. 

1.21. Σισ διατάξεισ του άρκρου 106 του Ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38 Αϋ/28-03-2017) που αφορά τθ "υγκρότθςθ 

Σοπικϊν Ομάδων Τγείασ". 

1.22. Σον Ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115/Αϋ/2017) «Μεταρρφκμιςθ τθσ Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Τγείασ, 

επείγουςεσ ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Τγείασ και άλλεσ διατάξεισ». 

1.23. Σθν Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΦΕΚ 84/τ. Αϋ/13.04.2020) «Μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ 

των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ 

διατάξεισ» 

1.24. Σον Ν. 4683/2018 (ΦΕΚ 83/Αϋ/2018) Κφρωςθ τθσ από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μζτρα για τθν 

αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν του κινδφνου διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19, τθ ςτιριξθ τθσ 

κοινωνίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ τθσ αγοράσ και 

τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ» (Αϋ 68) και άλλεσ διατάξεισ. 

1.25. Σον Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του 

ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ 

τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία» 

2. Η ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται επίςθσ και από το ςφνολο των κάτωκι αποφάςεων: 

2.1. Σο υπϋαρικμ.  5680/05.06.2020 πρακτικό τθσ επιτροπισ  τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

2.2. Σθν υπ' αρικμ. 186θ /09.06.2020 (ΑΔΑ:6ΓΤ44690ΒΨ-ΦΨΣ) Απόφαςθ ζγκριςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

του υπϋαρικμ .  5680/05.06.2020 πρακτικό τθσ επιτροπισ.  

2.3. Σθν υπϋαρικμ. 27θ/11.01.2023 (ΑΔΑ: 92ΑΥ4690ΒΨ-5ΨΧ) Απόφαςθ Ζγκριςθσ κοπιμότθτασ για τθν 

διενζργεια Πρόςκλθςθσ Ενδιαφζροντοσ για τισ Τπθρεςίεσ Επιςκευισ και υντιρθςθσ Μθχανθμάτων 

Αιμοκάκαρςθσ με CPV 50400000-9  για τισ ανάγκεσ τθσ Μ.Σ.Ν. του Νοςοκομείου μασ.  

2.4. Σθν υπϋαρικμ. 10/19.01.2023 (ΑΔΑ: 664Τ4690ΒΨ-3ΒΟ) (ΚΑΕ 0877) απόφαςθ Ανάλθψθσ υποχρζωςθσ 

(Νομικι δζςμευςθ) του Νοςοκομείου μασ . 

ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 

ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 





δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 

ρθτά παραπάνω. 

Γενικοί Προι Ρρόςκλθςθσ   

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι οι Τπθρεςίεσ Επιςκευισ και υντιρθςθσ Μθχανθμάτων Μ.Σ.Ν. με CPV 

50400000-9  για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν.Γρεβενϊν.  

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ πρόςκλθςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των #35.5000,00€# 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α και κα βαρφνει τον ΚΑΕ 0887 με ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του 

Γ.Ν.Γρεβενϊν. 

Οι προςφορζσ που κα γίνουν αποδεκτζσ κα αφοροφν το ςφνολο του αντικειμζνου του διαγωνιςμοφ , 

κριτιριο αξιολόγθςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ 

(χαμθλότερθ τιμι).  

Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 30/01/2023 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 

14.30 μ.μ.   

 Οι φάκελοι των προςφορών υποβάλλονται ςτο Σμήμα Γραμματείασ του Νοςοκομείου, όπου θα             

παραλαμβάνονται και θα αποδίδονται ςτο Γραφείο Προμηθειών Σηλζφωνα Επικοινωνίασ 2462350312. 

τον κυρίωσ φάκελο κάθε προςφοράσ, καθώσ ςτον φάκελο τησ τεχνικήσ και οικονομικήσ  προςφοράσ  (ο 

οποίοσ θα φζρει τα πλήρη ςτοιχεία του ςυμμετζχοντοσ, επωνυμία – διεφθυνςη– τηλζφωνο –ΑΦΜ), θα 

πρζπει να αναγράφεται ευκρινώσ : 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΡΑΣΟΠΕΔΟΤ – Σ.Κ. 51100 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ : ΣΗΝ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ.: 665 /2023 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ & ΕΠΙΚΕΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ Μ.Σ.Ν.  

 

Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που κα ζχουν περιζλκει ςτθν Τπθρεςία μζχρι τθν παραπάνω 

θμερομθνία και ϊρα. Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, είναι 

εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Τπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό, χωρίσ να 

αποςφραγιςκοφν. 

Η θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ είναι θ 31/01/2023, θμζρα Τρίτθ  και ϊρα 10.00 π.μ. ςτο 

Γραφείο Προμθκειϊν του Νοςοκομείου, από αρμόδια επιτροπι. 

 

 





 

ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΞΗΣ 

ΥΡΟΒΟΛΗΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΛΗΞΗΣ 

ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΓΕΒΕΝΩΝ 

19-01-2023 

Μζχρι και τθν 

30-01-2023 

ΩΑ: 14:30 

31-01-2023 

ΩΑ: 10:00 

 

Η πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ κα αναρτθκεί ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων 

(ΚΗΜΔΗ), ςτο πρόγραμμα Διαφγεια και ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Νοςοκομείου. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Οι προςφορζσ κα πρζπει να περιζχουν τα κάτωκι: 

1) Ρλιρθσ αναλυτικι τεχνικι περιγραφι για κάκε είδοσ για το οποίο κατατίκεται προςφορά. H τεχνικι 

προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ  που ζχουν τεκεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο «Απαιτιςεισ-Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ» του Παραρτιματοσ Ι τθσ 

Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 

πλθροφνται. Περιλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά (π.χ. φυλλάδια με τα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά, πιςτοποιθτικά, εγχειρίδια, δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ, βεβαιϊςεισ), βάςει των οποίων 

κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν και υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο 

ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Παράρτθμα. 

2) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμζνθ από νόμιμο 

εκπρόςωπο, με τθν οποία να δθλϊνονται τα αναφερόμενα ςτο Παράρτθμα ΙV (Τπεφκυνθ Διλωςθ Β’ 

ςυμμόρφωςθσ τθσ προςφοράσ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ). 

3) Αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ - τεκμθρίωςθσ, με το οποίο δίνονται αναλυτικζσ απαντιςεισ με 

ςχετικζσ παραπομπζσ ςε όλα τα ςθμεία των Απαιτιςεων-Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν του Παραρτιματοσ 

Ι (Σεχνικι Περιγραφι) τθσ παροφςασ κακϊσ και ςε κάκε άλλθ τεχνικι απαίτθςθ και όρουσ τθσ 

διακιρυξθσ (γενικϊν, ειδικϊν, τεχνικϊν προδιαγραφϊν, κτλ.), ςφμφωνα με το υπόδειγμα και τισ 

επεξθγιςεισ ςτο Παράρτθμα ΙΙ. 

4) Η Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ 

(πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ) ωσ εξισ:  

 Η προςφερόμενθ τιμι κα πρζπει να προκφπτει με ςαφινεια. τθν τιμι περιλαμβάνονται οι 

υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, για 





παράδοςθ και εγκατάςταςθ του υλικοφ ι τθσ παρεχόμενθσ προμικειασ ςτον τόπο και με τον 

τρόπο, που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ του Φ.Π.Α. ςτο οποίο υπάγετε το 

είδοσ, ο οποίοσ κα αναγράφεται χωριςτά και κα βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 Οι προςφερόμενεσ τιμζσ κα δοκοφν ςε ευρϊ (EURO) και κα αναγράφονται αρικμθτικϊσ και 

ολογράφωσ. ε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και 

ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ. 

 ε περιπτϊςεισ ειδϊν που προςφζρονται δωρεάν, κα αναγράφεται ςτθν οικεία κζςθ τθσ 

οικονομικισ προςφοράσ θ ζνδειξθ «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν ζχει παραλειφκεί θ αναγραφι τιμισ, ακόμθ 

και αν δεν υπάρχει θ ζνδειξθ «ΔΩΡΕΑΝ», κεωρείται αμαχιτωσ ότι τα είδθ ζχουν προςφερκεί 

δωρεάν. 

 Η προςφερόμενθ τιμι με τον αναλογοφντα Φ.Π.Α., επί ποινι αποκλειςμοφ, δεν πρζπει να 

ξεπερνά τον επιμζρουσ προχπολογιςμό του ςκζλουσ του διαγωνιςμοφ που ςυμμετζχει ο 

οικονομικόσ φορζασ. 

 Οι τιμζσ τθσ προςφοράσ είναι δεςμευτικζσ για τον ςυμμετζχοντα μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 

αναπροςαρμόηονται. Αποκλείεται οποιαδιποτε ανακεϊρθςθ των τιμϊν τθσ προςφοράσ και 

οποιαδιποτε αξίωςθ του ςυμμετζχοντα πζραν του προςφερόμενου αντίτιμου των ειδϊν που 

κα προςφζρει βάςει των τιμϊν τθσ προςφοράσ του μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν και 

τθν αποπλθρωμι τουσ.  

 φμφωνα µε τα άρκρα 13 & 14 του Ν.3918/2-3-2011, οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία του 

διαγωνιςμοφ υποχρεοφνται ςτθν οικονομικι τουσ προςφορά (ςε χωριςτι ςτιλθ) να 

αναγράψουν τισ τιμζσ του Παρατθρθτιριοφ Σιμϊν και τον Α/Α κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ 

τθσ προςφοράσ κακϊσ και τον κωδικό GMDN µε τον οποίο παρακολουκοφνται. Σε περίπτωςθ 

που κάποιο είδοσ ι υπθρεςία δεν παρακολουκείται από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν αυτό κα 

δθλϊνεται ςε υπεφκυνθ διλωςθ (Ραράρτθμα ΙV, Υπεφκυνθ Διλωςθ Β’ ςυμμόρφωςθσ τθσ 

προςφοράσ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ).  

 Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΤΡΩ β) δεν 

προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 

του ν. 4412/2016, γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ και δ) θ 

προςφερόμενθ τιμι είναι ανϊτερθ του Παρατθρθτιριοφ Σιμϊν. 

 Όταν οι οικονομικζσ προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με τα αγακά ι τισ 

υπθρεςίεσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν 

τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ κατά 

ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ 





ανακζτουςασ αρχισ. Οι ανωτζρω εξθγιςεισ μπορεί  να αφοροφν ιδίωσ: α) τα οικονομικά 

χαρακτθριςτικά τθσ μεκόδου καταςκευισ, τθσ διαδικαςίασ παραςκευισ ι των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν, β) τισ επιλεγείςεσ τεχνικζσ λφςεισ ι τισ εξαιρετικά ευνοϊκζσ ςυνκικεσ που διακζτει 

ο προςφζρον για τθν παροχι των προϊόντων ι τθν παροχι των υπθρεςιϊν, γ) τθν πρωτοτυπία 

των αγακϊν ι των υπθρεςιϊν που προτείνονται από τον προςφζροντα, δ) το ενδεχόμενο 

χοριγθςθσ κρατικισ ενίςχυςθσ ςτον προςφζροντα. 

ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του 

άρ.74 οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να προςκομίςουν τα κάτωκι δικαιολογθτικά κατά τθν 

υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ: 

(α)  Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο 

ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ 

χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 

προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 

από τθν υποβολι του. Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα 

μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι 

ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

(β) Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, 

που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται 

ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από 

το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι 

ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

(γ) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 

είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν 

εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΗ) προςκομίηει ςχετικό 

πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 

εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ 

νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΚ, 

ςυγκρότθςθ Δ.. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του  

οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι 

εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 





Τα ζγγραφα του παρόντοσ υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94). Στισ 

περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά 

τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 

ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 

υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

ΚΑΤΑΚΥΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

1. Η κατακφρωςθ τθσ προμικειασ κα γίνει ςτο ςφνολο του αντικειμζνου του διαγωνιςμοφ. 

2. Η κατακφρωςθ γίνεται με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 

οργάνου. Η ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ γίνεται εγγράφωσ προσ τον επιλεγζντα 

από τθν ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 103 – 105 του Ν. 4412/2016. Από 

τθν ανακοίνωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ ςτον Ανάδοχο, θ φμβαςθ κεωρείται ότι ζχει 

ςυναφκεί.  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 

τθν τεχνικι προςφορά απαραίτθτα πρζπει να αναγράφεται ότι οι ενδιαφερόμενοι ζλαβαν γνϊςθ των 

όρων τθσ ζρευνασ ςτθν αγορά, τουσ οποίουσ αποδζχονται ρθτά και ανεπιφφλακτα με τθν κατάκεςθ 

Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (Παράρτθμα V, Τπεφκυνθ Διλωςθ Β’ ςυμμόρφωςθσ τθσ προςφοράσ με τουσ όρουσ 

τθσ διακιρυξθσ). τθν τεχνικι προςφορά κα κατατεκοφν όλα τα ςυνοδευτικά ζντυπα και πιςτοποιθτικά 

όπωσ ISO εμπορίασ και διακίνθςθσ ι παροχισ υπθρεςιϊν των ςυμμετεχόντων και prospectus των 

προςφερόμενων ειδϊν κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ αναφοράσ του εργοςταςίου παραγωγισ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΟΙ 

1. Η πλθρωμι τθσ αξίασ των τιμολογίων, κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν. 4412/08-08-2016 

(Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν), μετά τθν υπογραφι του ςχετικοφ  

πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και με τθν προςκόμιςθ του 

τιμολογίου και των δελτίων φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. τα τιμολόγια κα 

αναφζρεται θ τιμι των ειδϊν μόνο ςε ΕΤΡΩ. 

2.  Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για τουλάχιςτον εντόσ ςαράντα πζντε (45) θμερϊν. 

3.  Ο Προμθκευτισ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. O Φ.Π.Α. βαρφνει το Γενικό Νοςοκομείο 

Γρεβενϊν. 

4.  Η κατακφρωςθ κα γίνει ςτον ενδιαφερόμενο που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι. 

5. φμφωνα µε τα άρκρα 13 & 14 του Ν.3918/2-3-2011, οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία του 

διαγωνιςμοφ υποχρεοφνται ςτθν οικονομικι τουσ προςφορά (ςε χωριςτι ςτιλθ) να αναγράψουν τισ 

τιμζσ του Παρατθρθτιριοφ Σιμϊν και τον Α/Α κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ 

κακϊσ και τον κωδικό GMDN µε τον οποίο παρακολουκοφνται.  





Σε περίπτωςθ που κάποιο είδοσ ι υπθρεςία δεν παρακολουκείται από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν αυτό 

κα δθλϊνεται ςε υπεφκυνθ διλωςθ (Ραράρτθμα V, Υπεφκυνθ Διλωςθ Β’ ςυμμόρφωςθσ τθσ 

προςφοράσ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ).  

 

 

 Η Διοικιτρια του Γ.Ν.Γρεβενϊν 
  

           Καπάτου  Ευτυχία  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI –  ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – ΤΠΕΤΘΤΝΕ ΔΗΛΩΕΙ 





ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ - ΡΕΙΓΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ 

 

1. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να παραδίδει το μθχάνθμα μετά από οποιαδιποτε ςυντιρθςθ 
(επιδιορκωτικι ι προλθπτικι) ςε λειτουργία, παραδίδοντασ το αντίςτοιχο Δελτίο Εργαςίασ – 
Επιςκευισ ςτθν Σεχνικι Τπθρεςία (τμιμα Βιοϊατρικισ) και ςτο αντίςτοιχο Σμιμα του κάκε 
Νοςοκομείου, ενϊ μετά το πζρασ τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ οφείλει να παραδίδει το 
ςυμπλθρωμζνο Πρωτόκολλο Προβλεπόμενων Ελζγχων. 

2. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςζρχεται για τθν προλθπτικι ςυντιρθςθ (δφο (2) φορζσ το 
χρόνο ) ςε εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Η θμερομθνία διεξαγωγισ των επιςκζψεων κα προκακορίηεται 
φςτερα από ζγγραφθ ενθμζρωςθ του Νοςοκομείου και ζγγραφθ αποδοχι από το τμιμα Βιοϊατρικισ 
Σεχνολογίασ. 

3. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ κατά τθ διάρκεια των επιςκευϊν να εκπαιδεφει τουσ τεχνικοφσ του 
Νοςοκομείου και τουσ χειριςτζσ των μθχανθμάτων, εφόςον αυτό ηθτθκεί από το Νοςοκομείο. 

4. το τίμθμα ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα ζξοδα μετάβαςθσ και διαμονισ των τεχνικϊν του αναδόχου, 
από και προσ το Νοςοκομείο για όςεσ επιςκζψεισ προβλζπονται από τθ ςχετικι ςφμβαςθ. 

5. Ο ανάδοχοσ εφόςον δεν είναι ο ίδιοσ ο καταςκευαςτισ, υποχρεοφται να προςκομίςει όλα εκείνα τα 
απαραίτθτα ζγγραφα, από τθν καταςκευάςτρια εταιρία, που κα πιςτοποιοφν τθν εκπαίδευςθ και τθν 
ικανότθτα των τεχνικϊν που κα εκτελοφν εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ ςτα ςυγκεκριμζνα 
μθχανιματα. 

6. Όλα τα  ανταλλακτικά που κα χρθςιμοποιθκοφν για τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ι  επιςκευισ των 
μθχανθμάτων να είναι καινοφρια, γνιςια και αμεταχείριςτα 

7. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊνει το Νοςοκομείο ςχετικά με τισ τεχνικζσ βελτιϊςεισ και 
αναβακμίςεισ λογιςμικοφ των μθχανθμάτων που ςυνιςτά θ καταςκευάςτρια εταιρία εφόςον τα 
μθχανιματα εξακολουκοφν να υποςτθρίηονται, και να τεκμθριϊςει τθν πρόςβαςθ του ςε αυτά. 

8. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί όλεσ τισ υποχρεωτικζσ βελτιϊςεισ, τεχνικζσ μετατροπζσ και 
αναβακμίςεισ λογιςμικοφ ,για τθ βελτίωςθ υπαρχουςϊν λειτουργιϊν και ελζγχων των μθχανθμάτων, 
που κα υποδεικνφονται από τθν καταςκευάςτρια εταιρία χωρίσ ζξτρα χρζωςθ κατά τθ διάρκεια τθσ 
ιςχφουςασ ςφμβαςθσ. 

9. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ κα βαρφνεται με τθ νομικι ευκφνθ για πρόκλθςθ βλάβθσ 
ςε τρίτουσ από κακι ι ελλιπι ςυντιρθςθ. 

10. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ κα γίνεται από αρμόδια επιτροπι.  

11. Σα ανταλλακτικά που αντικακίςτανται κατά τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ι επιςκευισ κα παραδίδονται 
ςτθν τεχνικι υπθρεςία. 

12. ε περίπτωςθ απόςυρςθσ, καταςτροφισ ι ανεπανόρκωτθσ βλάβθσ του μθχανιματοσ, το εκάςτοτε 
Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα διακοπισ τθσ ςφμβαςθσ και θ αποπλθρωμι κα γίνει αναλογικά. 

13. ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ: ISO 9001/2008 που αφορά τθν εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ ιατροτεχνολογικοφ 
εξοπλιςμοφ. 

14. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν Προςφορά που κα κάνει να ςυμπεριλάβει φφλλο ςυμμόρφωςθσ για 
τουσ Γενικοφσ και Ειδικοφσ για κάκε είδοσ όρουσ. 





15. Ο «ανάδοχοσ» υποχρεϊνεται να πραγματοποιεί τθν απαιτοφμενθ επίςκεψθ για τθν προλθπτικι 
ςυντιρθςθ των παραπάνω μθχανθμάτων αιμοκάκαρςθσ. 

16. Τποχρζωςθ του αναδόχου, θ οποία κα ςυμπεριλαμβάνεται ςτο τίμθμα, είναι να καλφπτει απεριόριςτο 
αρικμό κλιςεων για αποκατάςταςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ , πζραν 
των τακτικϊν ςυντθριςεων. Επίςθσ, υποχρζωςθ του αναδόχου είναι να ανταποκρίνεται εντόσ 24 
ωρϊν ςε οποιαδιποτε κλιςθ του Νοςοκομείου. Η κλιςθ κα γίνεται τθλεφωνικά ι με e-mail. Κατά τθ 
διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ο ςυνολικόσ χρόνοσ που κα μπορεί κάκε μθχάνθμα να 
είναι εκτόσ λειτουργίασ είναι το ανϊτερο 10 εργάςιμεσ θμζρεσ. Η εταιρεία κα ειδοποιείται με 
τθλεφωνικι ειδοποίθςθ ι τθν αποςτολι  ςχετικισ επιςτολισ με e-mail  για τθν βλάβθ, οπότε κα 
αρχίηει θ μζτρθςθ του χρόνου ακινθτοποίθςθσ. το τζλοσ κα ακροίηονται οι εργάςιμεσ θμζρεσ 
ακινθτοποίθςθσ λόγω βλάβθσ οποιουδιποτε μζρουσ του μθχανιματοσ. Η ποινικι ριτρα για κάκε 
τζτοια εργάςιμθ θμζρα ακινθτοποίθςθσ του ςυςτιματοσ πάνω από δεκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ για 
όλο το χρόνο κα υπολογίηεται βάςθ τθσ κείμενθσ Νομοκεςίασ. 

17. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διατθρεί απόκεμα γνιςιων ανταλλακτικϊν ςτισ αποκικεσ του για τθν 
κατά προτεραιότθτα εξυπθρζτθςθ των ςυμβεβλθμζνων πελατϊν του εντόσ του παραπάνω χρονικοφ 
διαςτιματοσ 

18. το τίμθμα τθσ ετιςιασ ςφμβαςθσ ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα ανταλλακτικά και τα αναλϊςιμα που 
τυχόν κα απαιτθκοφν για ςυντθριςεισ και επιςκευζσ. 

19. τθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ λόγω κάποιασ βλάβθσ δεν ζχει τθν δυνατότθτα να επιςκευάςει 
κάποιο μθχάνθμα εντόσ του παραπάνω χρονικοφ διαςτιματοσ, οφείλει να αντικαταςτιςει ολόκλθρο 
το μθχάνθμα εντόσ 3 εργάςιμων θμερϊν ζωσ ότου αποκαταςτιςει τθν βλάβθ και επαναφζρει το 
μθχάνθμα ςε κανονικι λειτουργία. 

20. Για κάκε διαφορά που αφορά ςτθ ςφμβαςθ ο «ανάδοχοσ» υπάγεται ςτθ δικαιοδοςία των δικαςτθρίων 
των  Γρεβενϊν. 

21. Ο ςυντθρθτισ είναι υπεφκυνοσ για τον εςωτερικό και τον εξωτερικό κακαριςμό των μθχανθμάτων 
κατά τθ διάρκεια των τακτικϊν ςυντθριςεων, και γενικά για τισ εργαςίεσ και τισ ρυκμίςεισ που 
προβλζπονται από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ  για τθν ςυντιρθςθ κάκε μθχανιματοσ : 

 

        Προλθπτικι  ςυντιρθςθ  κα   περιλαμβάνει : 

1)  Ζλεγχοσ  και  ρυκμίςεισ  ςτα  υδραυλικά   και  θλεκτρικά  ςυςτιματα  του μθχανιματοσ. 

2) Μζτρθςθ   τάςθσ   μπαταρίασ. 

3) Αλλαγι   φίλτρων. 

4) Ζλεγχοσ   και αλλαγι  όλων   των   φκαρμζνων  εξαρτθμάτων  Θερμικι/Χθμικι   αποςτείρωςθ.      

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΗΣ 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΥΡΟΥ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ 
DBB-7 του οίκου 

Nikkiso 
7 

2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ 
DBB-5 του οίκου 

Nikkiso 
3 

 





ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ 

Αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ - τεκμθρίωςθσ, με το οποίο δίνονται αναλυτικζσ απαντιςεισ με ςχετικζσ 

παραπομπζσ ςε όλα τα ςθμεία των «Απαιτιςεων-Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν» του Παραρτιματοσ Ι (Σεχνικι 

Περιγραφι), κακϊσ και ςε κάκε άλλθ τεχνικι απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

α/α Απαίτθςθ-Σεχνικι Προδιαγραφι Απάντθςθ Παραπομπι Σεκμθρίωςθσ 

1    

2    

…    

 

Ημερομθνία  

Ο/Η δθλϊν/οφςα 

*υπογραφι+                                                                                                                          

(ονοματεπϊνυμο, ςφραγίδα) 

Σθμειϊςεισ/επεξθγιςεισ:  

α. ςτθ ςτιλθ «α/α», κα πρζπει να αναφζρεται ο αφξων αρικμόσ τθσ απαίτθςθσ-τεχνικισ προδιαγραφισ,  

β. ςτθ ςτιλθ «Απαίτθςθ-Σεχνικι Προδιαγραφι» το ςθμείο τθσ απαίτθςθσ-τεχνικισ περιγραφισ για το 

οποίο δίνεται αναλυτικι απάντθςθ,  

γ. ςτθ ςτιλθ «Απάντθςθ», κα πρζπει να αναφζρεται με ΝΑΙ ι ΟΧΙ θ ικανοποίθςθ τθσ απαίτθςθσ φπαρξθσ 

τθσ εκάςτοτε τεχνικισ προδιαγραφισ,  

δ. ςτθ ςτιλθ «Παραπομπι Σεκμθρίωςθσ», κα πρζπει να αναφζρεται το αντίςτοιχο ςθμείο ςτθν 

υποβλθκείςα προςφορά (φυλλάδιο με τεχνικά χαρακτθριςτικά, πιςτοποιθτικό, ζγγραφο κλπ) που, κατά 

τθν κρίςθ του οικονομικοφ φορζα, τεκμθριϊνει τθν ικανοποίθςθ τθσ εκάςτοτε τεχνικισ προδιαγραφισ.  

ε. επιτρζπεται θ χριςθ επιπλζον ςτιλθσ για παρατθριςεισ/ςχόλια. 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

α/α Ρεριγραφι Είδουσ Συνολικι Ροςότθτα Τιμι μονάδασ 
Φ.Ρ.Α. 

24% 

Συνολικι Αξία  

Συμπεριλαμβανομζνου 

ΦΡΑ 

      

 

 

 Ημερομθνία,……../……../2023 

 ΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΤ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV –  ΥΡΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

Α. ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΣΥΝΔΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 

ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 
8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ
(1)

: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Ο – Η Όνομα:  Επϊνυμο:  

Όνομα και Επϊνυμο Πατζρα:   

Όνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:  

Ημερομθνία γζννθςθσ
(2)

:   

Σόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου Σαυτότθτασ:  Σθλ:  

Σόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ:  Αρικ:  ΣΚ:  

Αρ. Σθλεομοιοτφπου (Fax):  Δ/νςθ Ηλεκτρ. Σαχυδρομείου (Εmail):  

το πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ μασ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., με 

ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ(3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 

1599/1986, δθλϊνω ότι: 

 Δεν ζχει εκδοκεί εισ βάροσ μου αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του 

υμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται 

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

του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο 

εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα 

άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 

ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο 

άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με 

τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 

δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 

νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 

ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ 

του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

 Δεν τελϊ υπό πτϊχευςθ, δεν ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ, δεν τελϊ υπό αναγκαςτικι 

διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι δεν ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι δεν ζχω 

αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 





παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 

 Δεν ζχω ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016. 

 Δεν ζχω ςυνάψει ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ. 

 Δεν ςυντρζχει καμία από τισ καταςτάςεισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, λόγω τθσ ςυμμετοχισ μου ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ, κατά το οριηόμενα ςτα άρκρα 24 του ν. 4412/2016. 

 Δεν ζχω παράςχει ι ςυνδεδεμζνθ με εμζνα επιχείρθςθ ςυμβουλζσ ςτο Νοςοκομείο Γρεβενϊν ι ζχω με άλλο τρόπο 

αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ –*πλθν αυτϊν που ζχουν δθμοςίωσ γνωςτοποιθκεί 

εντόσ του πλαιςίου του άρκρου 46 του ν. 4412/2016+- κατά το οριηόμενα ςτα άρκρα 48 του ν. 4412/2016. 

 Δεν ζχω επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμοςιάσ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 

παρόμοιεσ κυρϊςεισ. 

 Δεν ζχω κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ 

τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ και δεν ζχω αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 

 Δεν ζχω επιχειριςει να επθρεάςω με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςω 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να μου αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να 

παράςχω εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν 

τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ. 

 Δεν ζχω διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβάλω τθν ακεραιότθτα μου, για το οποίο μου 

επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και 

καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. 

 Δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργιά τθσ επιχείρθςθσ μου και δεν μου ζχει επιβλθκεί θ ποινι του αποκλειςμοφ 

από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ Τπουργικι απόφαςθ, θ οποία βρίςκεται ςε ιςχφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 

4412/2016. 

 Οι αςφαλιςτικοί φορείσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ τόςο των διαχειριςτϊν όςο και των εργαηομζνων του 

ςυμμετζχοντα είναι: 

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

 Δεν ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία 

λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι 

απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ 

προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ 

εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να 

ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ 

 Είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 75 του Ν.4412/2016 

 Παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Τπθρεςίασ για αναβολι, ματαίωςθ ι 

ακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ 

 Δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ αλλά και κατά το 

ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ εφόςον επιλεγοφν 

 Λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ 

τζτοιεσ 

 Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεςμεφεται για τθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των διατάξεων του με αρ. 2016/679 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 21θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν 

προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 

 

Ημερομθνία:               

 Ο/Η Δθλ. 

 

 (Τπογραφι-φραγίδα) 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με 
φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ 
βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art46




Β. ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ 

 

ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 
8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ
(1)

: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Ο – Η Όνομα:  Επϊνυμο:  

Όνομα και Επϊνυμο Πατζρα:   

Όνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:  

Ημερομθνία γζννθςθσ
(2)

:   

Σόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου Σαυτότθτασ:  Σθλ:  

Σόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ:  Αρικ:  ΣΚ:  

Αρ. Σθλεομοιοτφπου (Fax):  Δ/νςθ Ηλεκτρ. Σαχυδρομείου (Εmail):  

 

το πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ μασ ςτ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ(3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 

1599/1986, δθλϊνω ότι: 

 ζλαβα γνϊςθ του κειμζνου τθσ διακιρυξθσ και ςυμφωνϊ απόλυτα με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ αυτισ.    

 Σα προςφερόμενα είδθ / προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ πλθροφν τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 

 όλα τα μζρθ των απαιτοφμενων υλικϊν και ανταλλακτικϊν είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα. 

 ο προςφζρων διακζτει το απαιτοφμενο ζμπειρο προςωπικό και τον τεχνολογικό εξοπλιςμό για τθν παροχι των απαραίτθτων 

υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ. 

 oι τιμζσ των προςφερομζνων ειδϊν δεν υπερβαίνουν ι είναι ίςεσ με τισ τιμζσ που αναγράφονται ςτο Παρατθρθτιριο τιμϊν 

τθσ ΕΚΑΠΤ όπωσ αυτό ιςχφει κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ των προςφορϊν, εφόςον υπάρχει. 

 

Ημερομθνία:               

 

 Ο/Η Δθλ. 

 

 (Τπογραφι-φραγίδα) 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ. 

(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  

(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 
8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι 
ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 

(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.  
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