
 
 
 
 
 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
 

Υπ’ αριθμ. 02/19 Πρόσκληση για την Υποβολή Ενσφράγιστων Έγγραφων 
Προσφορών προς Σύναψη Σύμβασης, με αντικείμενο την Προμήθεια Ενός (1) 
Πλήρους Ψηφιακού Ενδοσκοπικού Συστήματος Πεπτικού (FHD), στο Πλαίσιο της 
Δωρεάς του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» για την Κάλυψη Αναγκών του 251 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΔΩΡΗΤΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ (ΙΣΝ) 

ΔΩΡΕΟΔΟΧΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (251 ΓΝΑ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

Σύναψη σύμβασης για την προμήθεια ενός (1) 
πλήρους Ψηφιακού Ενδοσκοπικού Συστήματος 
Πεπτικού (FHD) {Προμήθεια – Συναρμολόγηση -
Εγκατάσταση σε Πλήρη Λειτουργία – Εγγύηση Καλής 
Λειτουργίας για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από 
την ημερομηνία παραλαβής του}. 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Λήψη ενσφράγιστων έγγραφων προσφορών. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η χαμηλότερη τιμή. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα «Β» της παρούσας.  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

Η τιμή δίδεται χωρίς ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι η δαπάνη 
δεν επιβαρύνεται με υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς 
επίσης απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου και φόρο 
δωρεών. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

03 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη, ώρα 12:00 π.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

04 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Υπηρεσία Προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας 
(ΥΠ/ΠΑ), διεύθυνση: Δημητρίου Σούτσου 40, ΤΚ 
11521, Αμπελόκηποι, 4ος όροφος, τηλ. 210-8705004). 

 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (251 ΓΝΑ) 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Εντός εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από 
την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της 
σύμβασης. 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα εξοφληθεί από το ΙΣΝ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ(www.haf.gr)  

11 Ιουνίου 2019. 

 

1. Έχοντας υπόψη: 

   α. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
 β. Τις διατάξεις του άρθρου 3Α του Ν.4182/13 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Ρύθμιση 
θεμάτων δωρεών προς φορείς δημοσίου τομέα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 
55 του Ν. 4557/18 (ΦΕΚ Α΄ 139). 

   γ. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις 
– Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 
Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» 
και ειδικότερα του άρθρου 3 περί «Απλούστευσης διαδικασιών». 
 
 δ. Το από 12 Ιανουαρίου 2018 αίτημα της Διεύθυνσης Υγειονομικού του 
ΓΕΑ (ΓΕΑ/ΔΥΓ) προς το ΙΣΝ, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΙΣΝ, με το 
οποίο υποβλήθηκε αίτημα για τη δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο 251 ΓΝΑ. 

 ε. Την από 21 Αυγούστου 2018 επιστολή του Διευθυντή του ΓΕΑ/ΔΥΓ 
προς το ΙΣΝ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προαναφερόμενου 
ηλεκτρονικού αιτήματος, με την οποία ζητήθηκε η παροχή δωρεάς, μεταξύ άλλων, για 
την προμήθεια του υπόψη είδους. 

 στ. Την υπ’ αριθμ. ΑΔ.Φ.890/10650/Σ.2128/13 Σεπ 18/ΓΕΑ/Δ6/4α απόφαση 
του κ. Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (κ. Α/ΓΕΑ), με την οποία 
συγκροτήθηκε η αρμόδια επιτροπή για τη διεκπεραίωση του έργου που ορίζεται στις 
διατάξεις της παρ. 1γ) αα) έως 1γ) ηη) του άρθρου 3Α του Ν. 4182/13, όπως αυτό 
προστέθηκε με το άρθρο 55 του Ν. 4557/18. 

 ζ. Την από 27 Νοεμβρίου 2018 επιστολή του ΙΣΝ, με την οποία αφενός 
γνωστοποιήθηκε ότι έγινε αποδεκτό το αίτημα της ΠΑ και εγκρίθηκε η 
προαναφερόμενη δωρεά, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3Α του Ν.4182/13, το 
οποίο προστέθηκε με το άρθρο 55 του Ν. 4557/18 (ΦΕΚ Α΄ 139) και αφετέρου 
ζητήθηκε η αποδοχή εκ μέρους του 251 ΓΝΑ των (προτεινόμενων) όρων του 
Ιδρύματος για την αποδοχή της δωρεάς. 

  η. Την υπ’ αριθμ. ΑΔ.Φ.954.1/14897/Σ.2996/24 Δεκ 18/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ/Δ6/1γ 
απόφαση της κας Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (κα. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά), με 
την οποία: 

   (1) Εγκρίθηκε η απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Ταμείου 
Αεροπορικής Άμυνας (ΔΕ/ΤΑΑ) στην υπ’ αριθμ. 632/12 Δεκ 18 συνεδρίασή της, 
αναφορικά με την αποδοχή της δωρεάς. 

http://www.haf.gr/
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   (2) Παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στον Διοικητή του 251 ΓΝΑ, όπως 
υπογράψει για λογαριασμό του Δωρεοδόχου, το από 27 Νοεμβρίου 2018 έγγραφο 
συμφωνίας δωρεάς (grant letter agreement) του ΙΣΝ. 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

 2. Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την κατάθεση ενσφράγιστης 
έγγραφης προσφοράς σε ευρώ (€) για την προμήθεια ενός (1) πλήρους Ψηφιακού 
Ενδοσκοπικού Συστήματος Πεπτικού (FHD) {Προμήθεια – Συναρμολόγηση -
Εγκατάσταση σε Πλήρη Λειτουργία – Εγγύηση Καλής Λειτουργίας για τουλάχιστον 
δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του}. 

 3. Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά (εφόσον πληρούνται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές).  

 4. Η περαίωση της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης προσφορών, 
καθώς επίσης η υλοποίηση της σύμβασης, θα γίνει σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στην παρούσα πρόκληση. 

 5. Το σώμα της παρούσας θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην 
ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) (www.haf.gr) προς ενημέρωση κάθε 
ενδιαφερόμενου. Ταυτόχρονα (την ίδια ημέρα). θα αποσταλεί και πρόσκληση 
συμμετοχής σε συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς (με κάθε πρόσφορο μέσο), βάσει 
των διαθεσίμων στοιχείων από το αρχείο του 251 ΓΝΑ, όπως αναφέρονται στο υπ’ 
αριθμ. ΑΔ.Φ.800/317/3662/Σ.1145/22 Μαρ 19/251 ΓΝΑ έγγραφο. 

 6. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία, πρέπει να υποβάλλουν 
επί αποδείξει, προσφορά κατά το διάστημα από 26 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη έως 
03 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη .και ώρα 12:00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
υποβολής των προσφορών) στην Γραμματεία της Υπηρεσίας Προμηθειών της 
Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ), διεύθυνση: Δημητρίου Σούτσου 40, ΤΚ 11521, 
Αμπελόκηποι, 4ος όροφος, τηλ. 210-8705004). 

 7. Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται και ταχυδρομικά (στην 
προαναφερόμενη διεύθυνση). 

 8. Οι προσφορές που περιέρχονται με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά παραδίδονται από τον Προϊστάμενο της Γραμματείας της ΥΠ/ΠΑ στον Πρόεδρο 
της αρμόδιας επιτροπής, εξήντα (60) λεπτά πριν από την καθοριζόμενη ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών.  

9. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν αποσφραγίζονται αλλά 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν/αξιολογηθούν. 

10. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον 
οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο 
αυτών. 

11. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 
υπογράφεται είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε 
από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένου.  

http://www.haf.gr/
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. 12. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή την 
04η Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 (ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης 
των προσφορών) στην Υπηρεσία Προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ), 
διεύθυνση: Δημητρίου Σούτσου 40, ΤΚ 11521, Αμπελόκηποι. 

13. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από την αρμόδια 
επιτροπή. Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών δύναται να 
παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποί τους, εφόσον προσκομισθεί σχετικό 
παραστατικό εκπροσώπησης.  

14. Δύναται η χορήγηση πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τους όρους της 
πρόσκλησης και την τεχνική προδιαγραφή του είδους, κατόπιν εγγράφου αιτήματος 
των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων προς την αρμόδια επιτροπή, το αργότερο 
έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 
(τηλ. 210-6594641-47, fax: 210-6546900). 

15. Κατά τα λοιπά, η διαδικασία υποβολής των προσφορών και η αξιολόγηση 
αυτών θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους και την τεχνική προδιαγραφή που 
αναπτύσσονται στα Παραρτήματα της παρούσας, ως εξής: 

1. ΟΡΟΙ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 

3. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 

16. Αποσαφηνίζεται ότι οι οικονομικοί φορείς δεν δύναται να επικαλεστούν 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους των υπηρεσιακών Οργάνων, σχετικά με τους 
όρους της πρόσκλησης. 

 
        Αθήνα, 11 Ιουνίου 2019  
 
                       Ασμχος (Ο) Κυριάκος Μπεχράκης 
Ακριβές Αντίγραφο      Πρόεδρος Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης 
 
Επγός (Ο) Ευστάθιος Ντίνος 
           ΓΕΑ/Δ6/4β 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
 
«Α» Όροι 
«Β» Τεχνική Προδιαγραφή 
«Γ» Σχέδιο Σύμβασης 
 



Α-1 
 

         ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
         ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
         11 Ιουν 19 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ  
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 02/19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΌΡΟΙ 

Άρθρο 1ο  

Αντικείμενο Προμήθειας – Διαδικασία Επιλογής 

 1. Η παρούσα πρόκληση αφορά στην προμήθεια ενός (1) πλήρους Ψηφιακού 
Ενδοσκοπικού Συστήματος Πεπτικού (FHD), όπως συγκροτείται από τα απαιτούμενα 
υποσυστήματα, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης δωρεάς του ΙΣΝ προς κάλυψη αναγκών 
του 251ΓΝΑ, υπό τις διατάξεις του άρθρου 3Α του Ν.4182/13 (ΦΕΚ Α΄ 185) το οποίο 
προστέθηκε με το άρθρο 55 του Ν. 4557/18 (ΦΕΚ Α΄ 139). 

 2. Στην προσφερόμενη τιμή να συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς, 
συναρμολόγησης, εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία και εγγύησης καλής 
λειτουργίας για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του είδους. 

 3. Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη δεν επιβαρύνεται με υπέρ τρίτων κρατήσεις, 
καθώς επίσης απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου και φόρο δωρεών. 

 4. Ο ανάδοχος θα επιλεγεί βάσει του κριτηρίου της χαμηλότερης τιμής, εφόσον 
τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η τεχνική προσφορά και τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, πληρούν τους όρους και την τεχνική προδιαγραφή της παρούσας 
πρόσκλησης. 

Άρθρο 2ο  

Υποχρεωτικοί Όροι 

 Όλοι οι όροι και οι απαιτήσεις της παρούσας είναι υποχρεωτικοί για τους 
προσφέροντες. Η μη τήρησή τους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

Άρθρο 3ο  

Δικαιούμενοι Υποβολής Προσφοράς  

1. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν οι οικονομικοί φορείς που ασκούν 
νομίμως δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο αυτού και ειδικότερα: 

 α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

 β. Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

 γ. Συνεταιρισμοί. 

 δ. Κοινοπραξίες. 

 2. Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν νόμιμα 
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ή σε 
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τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 
σε θέματα διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.  

Άρθρο 4ο 

Περιεχόμενο Προσφορών 

 1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο 
αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο υπόχρεος φορέας για τη 
διεκπεραίωση της διαδικασίας, ήτοι: «ΓΕΑ», το αντικείμενο της σύμβασης ήτοι: «Η 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΕΠΤΙΚΟΥ (FHD)», η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι: «03 
Ιουλίου 2019» και τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

 2. Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν με την προσφορά τους, 
τα ακόλουθα: 

  α. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στον οποίο περιέχονται: 

   (1) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/86, στην οποία 
αναφέρεται ότι ο οικονομικός φορέας αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας 
πρόκλησης (να αναφέρεται ο αύξων αριθμός της πρόσκλησης). 

   (2) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του 
υποψήφιου νομικού προσώπου. 

   (Σημείωση: Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή 
προσφορά, υποβάλουν τα ως άνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει στην ένωση). 

 β. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο περιέχονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 5. 

 γ. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο περιέχονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 6. 

3. Επιπρόσθετα, διευκρινίζονται τα ακόλουθα σε ότι αφορά το σύνολο των 
απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων: 

 α. Αναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα 
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. 

 β. Αναφορικά με τα ΦΕΚ που αφορούν τη σύσταση, το καταστατικό, τις 
μεταβολές, τις τροποποιήσεις, την εκπροσώπηση, τη διαχείριση, τα όργανα διοίκησης 
κλπ των οικονομικών φορέων, ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 του 
Ν.4250/2014. 

 γ. Αναφορικά με τις Υπεύθυνες Δηλώσεις και το χρόνο υποβολής και 
θεώρησής των, ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν.4250/2014.  

4. Σε περίπτωση, δε, που διαπιστωθεί ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα ή 
παραποιημένα στοιχεία επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 
παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται 



Α-3 
 

αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, κάθε 
ενέργεια/πράξη θεωρείται άκυρη και η προσφορά δεν θα λαμβάνεται υπόψη. 

5. Οι προσφορές και τα στοιχεία αυτών δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, 
σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά ή σε απαιτούμενο στοιχείο αυτής οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, 
αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μovoγραμμέvη από τov προσφέροντα, η δε 
αρμόδια επιτροπή, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή 
προσθήκη.  

6. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές 
ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτή. 

7. Αvτιπρoσφoρές δεν γίvovται δεκτές. Επίσης, δεν επιτρέπεται η υποβολή 
εναλλακτικών προσφορών. Σε περίπτωση που υποβληθούν εναλλακτικές 
προσφορές, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  

Άρθρο 5ο 

Περιεχόμενο Τεχνικής Προσφοράς 

1. Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς περιέχονται τα ακόλουθα: 

 α. Πλήρη περιγραφή εκάστου προσφερόμενου υποσυστήματος, σύμφωνα 
με την τεχνική προδιαγραφή ως το Παράρτημα «Β» της παρούσας.  

 β. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ. 4 του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε 
ισχύει, με ημερομηνία υπογραφής εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, στην 
οποία: 

  (1) Να δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή λοιπές διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 

  (2) Να δηλώνεται ότι το προσφερόμενο είδος καλύπτει τις τεχνικές 
προδιαγραφές του Παραρτήματος «Β» της παρούσας. 

  (3) Να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόμενου 
προϊόντος. Εφόσον ο προσφέρων, κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να 
δηλώνεται η επιχειρηματική μονάδα και ο τόπος εγκατάστασής της.  

  (4) Να δηλώνεται, όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι 
το τελικό προϊόν, η επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το 
προσφερόμενο προϊόν και ο τόπος εγκατάστασής της. Σε αυτή την περίπτωση, να 
αναγράφεται στην υπεύθυνη δήλωση, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει 
από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη 
μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της 
επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντι τους την 
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εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας (εφόσον κατακυρωθεί τον προμηθευτή υπέρ 
του οποίου έγινε η αποδοχή). 

  (5) Να δηλώνεται ότι ο Ψηφιακός Video-Επεξεργαστής εικόνας 
τεχνολογίας FULL HDTV (Full High Definition Television) 1080 γραμμών σάρωσης 
είναι πλήρως συμβατός με τον ενδοσκοπικό εξοπλισμό, ο οποίος είναι ήδη 
εγκατεστημένος στο Γαστρεντερολογικό τμήμα του Νοσοκομείου, καθώς επίσης ότι 
προσφέρονται τα κατάλληλα παρελκόμενα, ώστε να μπορούν να συνδεθούν τα 
υπάρχοντα ενδοσκόπια του τμήματος του Νοσοκομείου, σύμφωνα με την παρ. 1.κζ. 
της τεχνικής προδιαγραφής. 

    (6) Να δηλώνεται ότι η Πηγή Ψυχρού Φωτισμού 300 Watt ΧΕΝΟΝ είναι 
πλήρως συμβατή με τον ενδοσκοπικό εξοπλισμό, ο οποίος είναι ήδη εγκατεστημένος 
στο Γαστρεντερολογικό τμήμα του Νοσοκομείου, σύμφωνα με την παρ. 2.ια. της 
τεχνικής προδιαγραφής. 

    (7) Να δηλώνεται ότι το είδος θα εγκατασταθεί σε πλήρη λειτουργία 
εντός εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας 
υπογραφής της σύμβασης. 

  (8) Να δηλώνεται ότι παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για 
τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής του είδους, καθώς επίσης να δηλώνεται το ακριβές χρονικό 
διάστημα της παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον αυτή υπερβαίνει 
τους δώδεκα (12) μήνες. 

  (9) Να δηλώνεται ότι ο εκπρόσωπος του προσφέροντα επισκέφτηκε 
το χώρο τοποθέτησης του είδους στο 251 ΓΝΑ και ελήφθησαν υπόψη οι απαραίτητες 
παράμετροι για την υποβολή προσφοράς. Για το σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνήσουν με τα μέλη της επιτροπής (Ασμχος 
(Ο) Κυριάκος Μπεχράκης και Επγός (Ο) Ευστάθιος Ντίνος, 210-6594609-4641-4647}, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η σχετική άδεια εισόδου στο Νοσοκομείο. 

 
   (10) Να δηλώνεται ότι η προσφορά του ισχύει για όσο χρονικό διάστημα 
ορίζεται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 8 του Παραρτήματος «Α» της 
παρούσας πρόσκλησης.  

γ. Εν ισχύ πιστοποιητικό με πεδίο πιστοποίησης τη διακίνηση 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πιστοποιητικό για την τεχνική υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων ή αντίστοιχα ισοδύναμα ισχύοντα διεθνή ή/και 
ευρωπαϊκά ή/και εθνικά πιστοποιητικά. Σε περίπτωση που τα εν λόγω πιστοποιητικά 
βρίσκονται σε διαδικασία ανανέωσης ο οικονομικός φορέας οφείλει να προσκομίσει τη 
σχετική αλληλογραφία που θα αποδεικνύει την ισχύ για το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. 

  δ. Πιστοποιητικά σήμανσης CE για τον προσφερόμενο εξοπλισμό ώστε να 
ικανοποιούνται οι κανόνες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισμό (CE Mark). Για τα εν λόγω πιστοποιητικά ισχύουν κατά περίπτωση και τα 
διαλαμβανόμενα σε υποπαράγραφο 2.γ. ανωτέρω.  
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 ε. Ξεχωριστό έντυπο με το αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης – 
τεκμηρίωσης (προδιαγραφή – απάντηση – παραπομπή) με τους όρους των 
Τεχνικών Προδιαγραφών της Υπηρεσίας ως το Παράρτημα «Β» της παρούσας, υπό 
τις ακόλουθες προβλέψεις: 

  (1) Το φύλλο συμμόρφωσης απαιτείται να περιλαμβάνει με πληρότητα 
και αναλυτικά τις απαντήσεις σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής προδιαγραφής 
(μία προς μία). 

  (2) Φέρει την ίδια ακριβώς σειρά και αρίθμηση παραγράφων – 
υποπαραγράφων με την τεχνική προδιαγραφή και η συμπλήρωση απαιτείται να 
πραγματοποιηθεί με αντίστοιχες παραπομπές στα πρωτότυπα φυλλάδια (prospectus) 
ή τα επίσημα έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου για το προσφερόμενο είδος. 

  (3) Επίσης, πρέπει να συνοδεύεται από δημοσιευμένες επιστημονικές 
μελέτες και άρθρα κατά τα τελευταία τουλάχιστον τέσσερα (4) ετη (2015, 2016, 2017 
και 2018), προς απόδειξη της εγκυρότητας της τεχνικής που εφαρμόζεται (για όσα 
μέρη του εξοπλισμού απαιτείται με την προδιαγραφή)  

  (4) Αν το είδος εκτρέπεται τότε πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά η 
εκτροπή ή ασυμφωνία, για να σχηματίζεται με σαφήνεια η γνώμη αναφορικά με τη 
συμμόρφωση της προσφοράς. 

  (5) Προσφορές, οι οποίες στην τεχνική προδιαγραφή ή στο φύλλο 
συμμόρφωσης – τεκμηρίωσης κλπ, είναι αόριστες, ασαφείς ή ελλιπείς και δεν 
πληρούν τεκμηριωμένα όλες τις προϋποθέσεις, θα θεωρούνται ως έχουσες 
αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και θα αποκλείονται της περαιτέρω 
διαδικασίας αξιολόγησης. 

  (6) Οι απαντήσεις απαιτείται να είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα 
και να περιλαμβάνουν, με λεπτομέρειες όλες τις υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις 
των προσφερόμενων συσκευών σε σχέση με τις απαιτήσεις της τεχνικής 
προδιαγραφής και των λοιπών όρων της πρόκλησης. Επιπρόσθετα στις απαντήσεις 
απαιτείται να γίνεται παραπομπή στο αντίστοιχο πιστοποιητικό που ενδεχομένως 
απαιτείται από την τεχνική προδιαγραφή προς τεκμηρίωση. 

 στ. Πίνακας περιεχομένων (ευρετήριο) με τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς. 

2. Αν ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των 
δεσμών του με αυτούς υποχρεούται: 

 α. Να δηλώσει τους προτεινόμενους συνεργαζόμενους υπεργολάβους και 
το ποσοστό υπεργολαβίας. 

 β. Να συμπληρώσει τον ακόλουθο πίνακα: 

Περιγραφή τμήματος 
σύμβασης που 

προτίθεται ο 
οικονομικός φορέας να 

αναθέσει σε 

Ποσοστό 
Υπεργολαβίας 

Επωνυμία 
Υπεργολάβου 

Ημερομηνία 
δήλωσης 

συνεργασίας 
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υπεργολάβο 

    

    

 3. Η αρμόδια επιτροπή, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
παρούσας πρόκλησης και όταν τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ορθή διεξαγωγή της, 
δύναται να ζητά - κατά την κρίση της - την προσκόμιση δικαιολογητικών και 
πιστοποιητικών που αφορούν στους προτεινόμενους υπεργολάβους. 

 4. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά 
στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 

 5. ‘Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, απαιτείται όπως είναι υπογεγραμμένα 
από το νόμιμο εξουσιοδοτημένο κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα 
(βάσει του καταστατικού κλπ). 

 6. Στο περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 
να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία/δεδομένα/τιμές. 

Άρθρο 6ο 

Περιεχόμενο Οικονομικής Προσφοράς 

1. Ο (υπο)φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει την οικονομική 
προσφορά του συμμετέχοντος, ήτοι τα απαιτούμενα από την πρόκληση oικovoμικά 
στοιχεία και θα πρέπει να έχει συνταχθεί με σαφήνεια, σύμφωνα με τις ακόλουθες 
προβλέψεις: 

 α. Η τιμή πρέπει να δίδεται σε ευρώ (€) (χωρίς ΦΠΑ) και αφορά στη 
συνολική αξία του υπό προμήθεια είδους {περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς, 
συναρμολόγησης, εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία σε χώρο που θα υποδειχθεί 
από το Νοσοκομείο, και η εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δώδεκα (12) 
μήνες} από την ημερομηνία της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του. 

 β. Η αναγραφή της τιμής θα γίνεται μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία. 

 γ. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, 
απορρίπτονται. 

2. Η προσφερόμενη τιμή δεν μπορεί να μεταβληθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και εάν ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος αυτής, οι οικονομικοί 
φορείς δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους στην 
παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τροποποιήσουν τους 
αρχικούς.  

 Άρθρο 7ο 

Ενημέρωση Προσφερόντων – Δικαιολογητικά Οριστικής Επιλογής 

 1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αρμόδια επιτροπή θα συντάξει το 
σχετικό πρακτικό και θα ενημερώσει εγγράφως τους προσφέροντες αναφορικά με τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας. 
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 2. Επίσης, θα κληθεί ο επιλεγέντας οικονομικός φορέας για την προσκόμιση, 
εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως, των παρακάτω 
δικαιολογητικών: 

  α. Δικαιολογητικά καταλληλότητας: Πιστοποιητικό του οικείου 
Επιμελητηρίου, το οποίο εκδίδεται έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του οικονομικού φορέα 
σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του και αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραμένει 
εγγεγραμμένος μέχρι την ημερομηνία επίδοσης της άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

  β. Δικαιολογητικά οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας: 

   (1) Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών εμπορίας ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2016, 2017 και 2018) 
να είναι (αθροιστικά) ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των 50.000,00€. Σε 
περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα 
μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, η εν λόγω απαίτηση διαμορφώνεται 
αναλογικά σε σχέση με το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησής του. 

   (2) Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας οφείλει να αποδείξει την 
ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας τα ακόλουθα στοιχεία 
τεκμηρίωσης, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος: 

    (α) Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών 
καταστάσεων των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που 
υποχρεούται στην έκδοσή τους, ή 

    (β) Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε 
περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση των ανωτέρω συνυποβάλλοντας 
νόμιμα αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων (φορολογίας εισοδήματος ή 
εκκαθαριστικών ΦΠΑ). 

 γ. Δικαιολογητικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας: Θα πρέπει 
να προσκομισθεί κατάλογος υπηρεσιών – προμηθειών με τις κυριότερες παραδόσεις 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη τριετία 
(3ετία), στον οποίο θα προσδιορίζονται η αξία, η ημερομηνία και ο τόπος παροχής, οι 
αποδέκτες τους, δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο). 

 δ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός των τελευταίων τριών 
(3) μηνών πριν από την υποβολή του ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, 
από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

  (1) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 
σ.42). 
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  (2) Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. 

  (3) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 
της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το Ν.2803/2000 (Α' 48). 

  (4) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 
τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

  (5) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 
2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.3691/2008 (Α' 166). 

  (6) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.4198/2013 
(Α' 215). 

 ε. Εν ισχύ πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση 
αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία. 

 στ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης εντός 
των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν από την υποβολή του που να πιστοποιεί ότι ο 
οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

3. Τα δικαιολογητικά της παρ. 2.β. και 2.γ. απαιτείται να είναι 
υπογεγραμμένα από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. 
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4. Το δικαιολογητικό της παρ. 2.δ. αφορά στους κάτωθι: 

 α. Τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.). 

 β. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). 

 5. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παρ. 2.ε.: 

  α. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης) του οικονομικού φορέα αφορά στο ίδιο το νομικό πρόσωπο και όχι 
ατομικώς τους διοικούντες και απασχολούμενους σε αυτό. 

  β. Για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους 
οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο 
συμμετέχον στην πρόκληση νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των 
διοικούντων αυτό, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του 
Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία υπογραφής εντός των τελευταίων 
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίησή του για προσκόμιση των 
δικαιολογητικών οριστικής επιλογής χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, του εκπροσωπούντος το νομικό 
πρόσωπο, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι 
ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στο νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των 
διοικούντων αυτό. 

  γ. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης για την υποβολή δικαιολογητικών. 

6. Η ίδια διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών ακολουθείται και στην 
περίπτωση συμμετοχής στην πρόκληση από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ 
ενώσεων, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), καθώς και στην περίπτωση που ο 
οικονομικός φορέας, προτίθεται να αναθέσει την υλοποίηση τμήματος της σύμβασης 
σε τρίτους υπό τη μορφή υπεργολαβίας, το τμήμα ή τα τμήματα της οποίας, 
υπερβαίνει το 30% της συνολικής συμβατικής αξίας. Στην πρώτη περίπτωση, κάθε 
συμμετέχων στην ένωση, κοινοπραξία, συνεταιρισμό κλπ υποβάλλει χωριστά τα 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ενώ στη δεύτερη περίπτωση (ήτοι της υπεργολαβίας), 
με μέριμνα του συμμετέχοντος, θα υποβάλλονται χωριστά τα προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά οριστικής επιλογής που αφορούν στον υπεργολάβο. 

7. Τα αλλοδαπά έγγραφα απαιτείται να προσκομίζονται αρμοδίως 
επικυρωμένα και να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 8ο 

Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς επί 
διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας αποσφράγισης 
των προσφορών.  
 
 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την 
παρούσα πρόσκληση, δεν θα γίνεται δεκτή.  
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 3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς δύναται να λαμβάνει χώρα, εφόσον 
τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία (μονομερώς), κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστημα ίσο με την αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (240 ημέρες).  
 
 4. Μετά τη λήξη και του ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ματαιώνονται, εκτός εάν η Υπηρεσία 
κρίνει, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι προσφέροντες μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν από την πάροδο του ανωτέρου ανώτατου 
ορίου παράτασης της προσφοράς τους ή όχι.  
 
 5. Ο οικονομικός φορέας δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή 
μέρος αυτής μετά την κατάθεσή της.  

Άρθρο 9ο 

Έγκριση του Επιλεγέντα από την Επιτροπή Οικονομικού Φορέα – Σύναψη 
Σύμβασης  

1.  Η πρόταση της αρμόδιας επιτροπής ως προς τον επιλεγέντα οικονομικό 
φορέα θα υποβληθεί προς έγκριση στον Δωρητή. 

2.  Ο Δωρητής θα εγκρίνει ή θα απορρίψει τον επιλεγέντα από την επιτροπή 
οικονομικό φορέα. 

3. Με τον εγκεκριμένο οικονομικό φορέα θα συναφθεί σύμβαση μεταξύ αυτού 
και του 251 ΓΝΑ. 

Άρθρο 10ο 

Παραλαβή του Συμαβατικού Είδους 

 Η παραλαβή του συμβατικού είδους θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή του 251 
ΓΝΑ, με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου. 

Άρθρο 11ο 

Καταβολή Οικονομικού Ανταλλάγματος 

 1. Η πληρωμή του συμβατικού είδους {συμπεριλαμβανόμενων των εξόδων 
μεταφοράς, συναρμολόγησης, εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία και της εγγύησης 
καλής λειτουργίας} θα γίνει εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης 
του πρωτοκόλλου της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
 
 2. Το τιμολόγιο εκδίδεται επί πιστώσει από τον οικονομικό φορέα στο όνομα 
του 251 ΓΝΑ. 
 
 3. Σε κάθε τιμολόγιο αναγράφεται ευκρινώς, ότι θα εξοφληθεί από τον Δωρητή 
(ΙΣΝ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3Α του Ν.4182/13, το οποίο προστέθηκε 
με το άρθρο 55 του Ν. 4557/18. 

  4. Με μέριμνα του 251 ΓΝΑ: 
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   α. Ειδοποιείται αμελλητί ο Δωρητής για την οριστική παραλαβή (της 
προμήθειας) αναφέροντας ρητώς και με σαφήνεια ότι εκπληρώθηκαν οι όροι της 
σχετικής σύμβασης μεταξύ του 251 ΓΝΑ και του οικονομικού φορέα. 

   β. Υποβάλλεται στον Δωρητή αίτημα πληρωμής του οικονομικού φορέα, 
αποστέλλοντας φωτοαντίγραφο του εκδοθέντος τιμολογίου και αναφέροντας τα 
στοιχεία του δικαιούχου {επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τραπεζικού 
λογαριασμού (ΙΒΑΝ)}. 

  5. Ο Δωρητής, μεριμνά για την καταβολή του συμβατικού αντιτίμου απευθείας 
στον οικονομικό φορέα εντός της προβλεπόμενης συμβατικής προθεσμίας (μέσω 
τραπεζικού εμβάσματος). 

  6. Ο οικονομικός φορέας εκδίδει εξοφλητική απόδειξη στο όνομα του 251 ΓΝΑ, 
στο σώμα της οποίας αναγράφεται ότι η εξόφληση έγινε από τον Δωρητή (ΙΣΝ), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3Α του Ν.4182/13, το οποίο προστέθηκε με το 
άρθρο 55 του Ν. 4557/18. 

Άρθρο 12 

Υποχρεώσεις του Αντισυμβαλλόμενου κατά τη Διάρκεια της Εγγύησης Καλής 
Λειτουργίας 

  1. Η συντήρηση που εκτελείται κατά το χρονικό διάστημα εγγύησης καλής 
λειτουργίας γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας και τα πρωτόκολλα 
ελέγχου του κατασκευαστή. 

  2. Ο αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων 
που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία του είδους κατά 
την περίοδο εγγύησης της καλής λειτουργίας.  

Άρθρο 13ο 

Λοιπές Διατάξεις 

 1. Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών και η σύμβαση διέπονται 
αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 3Α του Ν.4182/13 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Ρύθμιση 
θεμάτων δωρεών προς φορείς δημοσίου τομέα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 
55 του Ν. 4557/18 (ΦΕΚ Α΄ 139). 

 2. Για κάθε διαφορά ή διένεξη πάνω στους όρους της σύμβασης, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 3. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου, ο 
αντισυμβαλλόμενος οφείλει να συνεργάζεται στενά με το 251 ΓΝΑ, υποχρεούται δε να 
λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις από τα αρμόδια υπηρεσιακά 
Όργανα σχετικά με την εκτέλεσή του. 

 4. Ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές 
συνεδριάσεις, εφόσον του ζητηθεί, που αφορούν σε κάθε φάση του έργου (τακτικές 
και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία, με σκοπό την αποτελεσματική 
λήψη αποφάσεων από τα αρμόδια Όργανα της ΠΑ. 

 5. Συναφώς, ο αντισυμβαλλόμενος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος 
για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την υλοποίηση του 
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συμβατικού αντικειμένου από τα στελέχη του που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν 
οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την υπογραφείσα σύμβαση. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος 
αυτός προς αποκατάστασή της. 

 
                       Ασμχος (Ο) Κυριάκος Μπεχράκης 
Ακριβές Αντίγραφο       Πρόεδρος Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης 
 
Επγός (Ο) Ευστάθιος Ντίνος 
           ΓΕΑ/Δ6/4β 
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          ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
          ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
          11 Ιουν 19 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ  
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 

 1. Νέας Γενιάs Ψηφιακός Video-Επεξεργαστής εικόνας τεχνολογίας FULL 
HDTV (Full High Definition Television) 1080 γραμμών σάρωσης: 

 

  α. Να είvαι τελευταίας γεvιάς και νέας τεχνολογίας, να πραγματοποιεί 
ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και video, σε συνεργασία με έγχρωμο ψηφιακό 
αισθητήριo αvάγvωσης εικόvας (CCD Color Chip Technology), παρέχοντας μεγάλο 
μέγεθος και υψηλής ποιότητας εικόνας, φυσικά χρώματα και πιστότητα εικόvας. 

  β. Να ενσωματώνει νέα τεχνολογικά χαρακτηριστικά υψηλής ανάλυσης 
FULL HDTV (Full High Definition Television) 1080 οριζόντιων γραμμών σάρωσης και 
ανάλυση εικόνας 1920x1080, παρέχοντας την καλύτερη δυνατή ευκρίνεια και 
ποιότητα ενδοσκοπικής εικόνας. 

  γ. Να συνεργάζεται απαραίτητα με εξελιγμένο οπτικό σύστημα φίλτρων 
χρωμοενδοσκόπησης, διαφοροποίησης παθολογικού και φυσιολογικού ιστού, για την 
απεικόνιση μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του 
βλεννογόνου και τον εντοπισμό βλαβών τα οποία δεν είναι εφικτό να απεικονιστούν 
με λευκό φωτισμό, ώστε να απεικονίζονται με μεγάλη ευκρίνεια. Η συγκεκριμένη 
τεχνική να είναι εγκεκριμένη από διεθνείς αναγνωρισμένους οργανισμούς (να 
αναφερθούν) και να αποδεικνύεται η εγκυρότητα της τεχνικής με την απαραίτητη 
κατάθεση δημοσιευμένων επιστημονικών μελετών και άρθρων κατά τα τελευταία 
τουλάχιστον τέσσερα ετη (2015, 2016, 2017 και 2018) που να πιστοποιούν τη 
μέθοδο. 

  δ. Να διαθέτει δυνατότητα αυτόματης προεπιλογής της βέλτιστης εικόνας 
της εξέτασης, κατά την λειτουργία παγώματος στο εξεταζόμενο πεδίο, ώστε να 
επιλέγεται άμεσα η καθαρότερη εικόνα χωρίς να περιέχει αλλοιώσεις κίνησης. 

  ε. Να διαθέτει διαφορετικά συστήματα ψηφιοποίησης της εικόνας για την 
απεικόνιση μεγάλων μορφωμάτων και δομών του βλεννογόνου, για την απεικόνιση 
μικρότερων δομών όπως είναι τα τριχοειδή αγγεία, για την διαφοροποίηση 
παθολογικού και φυσιολογικού ιστού. Να αναφερθούν αναλυτικά η τεχνική καθώς και 
τα επίπεδα προς αξιολόγηση. 

  στ. Να διαθέτει σύστημα ψηφιοποίησης των ορίων της εικόνας σε 
διαφορετικά επίπεδα για καθαρότερη εικόνα με καλύτερη λεπτομέρεια, καθώς και 
καλύτερη διαγνωστική αξιολόγηση, ακόμη και σε παγωμένη εικόνα. 
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  ζ. Να διαθέτει ψηφιακό επεξεργαστή εικόvας, o οπoίoς να συμβάλλει στην 
βελτίωση της πoιότητας εικόvας για αυξημέvη διαγvωστική λεπτoμέρεια. 

  η. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ίριδoς για την αυτόματη προσαρμογή 
της φωτεινότητας αποδίδοντας έτσι καλύτερη παρατήρηση και διάγvωση. 

  θ. Να έχει δυνατότητα ηλεκτρονικής μεγέθυνσης της εικόνας της εξέτασης 
σε πολλά επίπεδα, ελεγχόμενη τόσο από το πληκτρολόγιο όσο και από τους 
διακόπτες του ενδοσκοπίου. 

  ι.  Να διαθέτει ρύθμιση αυξoμείωσης και ευαισθησίας τoυ φωτός 
(Automatic Gain Control), αvάλoγα με τηv απόσταση της κάμερας από τo είδωλo πoυ 
εστιάζουμε.  

  ια. Να διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία συστήματος Picture in Picture 
ώστε να είναι εφικτός ο συνδυασμός της ενδοσκοπικής εικόνας με οποιαδήποτε άλλη 
εικόνα ιατρικής εξέτασης που πραγματοποιείται ταυτόχρονα (υπερήχων, ενδοσκοπική 
εικόνα από άλλη εξέταση, λαπαροσκοπική, ακτινογραφική κτλ), μέσω υποεικονιδίου 
στο monitor. Να αναφερθεί ο τρόπος πραγματοποίησης. 

  ιβ. Να διαθέτει υποδοχή εισαγωγής για τοποθέτηση αποθηκευτικής μνήμης 
USB ώστε να αποθηκεύονται οι εικόνες της εξέτασης και να μπορούν να μεταφερθούν 
σε PC προκειμένου να αξιοποιηθούν περαιτέρω. 

  ιγ. Να διαθέτει δυνατότητα επιλογής εικόνων της εξέτασης μέσω του menu 
και εισαγωγής σχολίων σε αυτές για κάθε ασθενή καθώς και αποθήκευσής τους στην 
αποθηκευτική μνήμη. 

  ιδ. Να υπάρχει σύστημα αυτόματης αναγνώρισης του τύπου του 
ενδοσκοπίου καθώς και του αντίστοιχου Serial Number, με ταυτόχρονη απεικόνισή 
τους στο monitor. 

  ιε. Να υπάρχει δυνατότητα απεικόνισης στο monitor των τεχνικών 
χαρακτηριστικών του οργάνου (διάμετρος καναλιού, εξωτερική διάμετρος), αριθμός 
ενδοσκοπήσεων του οργάνου καθώς και σχόλια του χρήστη. 

  ιστ. Να έχει δυνατότητα μνήμης ρυθμίσεων διαφόρων παραμέτρων όπως, 
ισορροπίας λευκoύ χρώματος (White balance), τρόπου φωτομέτρησης (Iris mode), 
μεγέθους της εικόνας (Image size), κτλ ακόμα και όταν η συσκευή παραμείνει κλειστή. 

  ιζ. Να διαθέτει σύστημα αποθήκευσης στοιχείων ασθενών μέσω του 
πληκτρολογίου για αρχειοθέτηση των περιστατικών. 

  ιη. Να διαθέτει ρύθμιση αvτίθεσης σε διαφoρετικά επίπεδα αvάλoγα με τη 
φωτειvότητα ή τη σκoυρότητα της εικόvας. Να αναφερθούν τα επίπεδα. 

  ιθ. Να διαθέτει πλήκτρα χειρισμού αφής (touch button) και δυνατότητα 
ρύθμισης του κόκκινου, μπλε καθώς και του συνολικού χρώματος της εικόνας σε 
διαφορετικά επίπεδα. 

  κ. Να διαθέτει σύστημα reset για vα επαvαφέρει τον επεξεργαστή στα 
αρχικά τoυ δεδoμέvα σε περίπτωση αλλαγής τωv ρυθμίσεωv. 
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  κα. Να διαθέτει αναλογικές  εξόδους σύνδεσης περιφερειακών συστημάτων 
όπως ενδεικτικά RGB, Y/C, BNC, καθώς και ψηφιακές εξόδους  DVI (1080)    (Digital 
SDI)  HD/SD-SDI. 

  κβ. Να διαθέτει ψηφιακή έξοδο Ethernet για δυνατότητα σύνδεσης με δίκτυο 
PACS. 

  κγ. Να έχει αυτόματη επιλογή τoυ τρόπου φωτομέτρησης (επιλογή ίριδας) 
για την απoφυγή αvταvακλάσεωv και αλλoίωσης τωv χρωμάτων στην εικόνα. 

  κδ. Να πληροί τους καvovισμoύς ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
Ιατρoτεχνολογικό εξoπλισμό (CE-Mark). 

  κε. Να διαθέτει σύστημα αυξομείωσης του μεγέθους της εικόνας σε 
διαφορετικά επίπεδα. Να αναφερθούν τα επίπεδα μεγέθυνσης. 

  κστ. Να διαθέτει σύστημα Επισήμανσης Παθογενειών μέσω του οποίου να 
προσδιορίζεται ενδεχόμενο σημείο παθολογικής βλάβης του ιστού. 

  κζ. Να είναι πλήρως συμβατός με τον ενδοσκοπικό εξοπλισμό, ο οποίος 
είναι ήδη εγκατεστημένος στο Γαστρεντερολογικό τμήμα του Nοσοκομείου και να 
προσφερθούν τα κατάλληλα παρελκόμενα ώστε να μπορούν να συνδεθούν τα 
υπάρχοντα ενδοσκόπια του τμήματος του Νοσοκομείου. 

 2. Πηγή Ψυχρού Φωτισμού 300 Watt ΧΕΝΟΝ: 

  α. Να διαθέτει λυχνία νέας τεχνολογίας ΧΕΝΟΝ 300 Watt. 

  β. Να διαθέτει δυνατότητα μεταβολής της φωτεινότητας αυτόματα (Auto 
Brightness) ή χειροκίνητα σε  τουλάχιστον 16 διαφορετικά επίπεδα. 

  γ. Η διάρκεια ζωής της λυχνίας να είναι τουλάχιστον 500 ώρες (να 
αναφερθεί) με ρυθμιζόμενη ένταση ισχύoς και σύστημα ένδειξης χρόνου ζωής. 

  δ. Η λυχνία να δύναται να απενεργοποιηθεί ενώ η πηγή ψυχρού φωτισμού 
βρίσκεται σε λειτουργία για παροχή αέρα/νερού στο ενδοσκόπιο ή για τον έλεγχο 
στεγανότητος. 

  ε. Να διαθέτει δυνατότητα στιγμιαίας ενίσχυσης έντασης φωτισμού ώστε ο 
ενδοσκόπος να μπορεί να διακρίνει τη θέση του οργάνου στον ασθενή. 

  στ. Να συνεργάζεται απαραίτητα με εξελιγμένο οπτικό σύστημα φίλτρων 
χρωμοενδοσκόπησης, διαφοροποίησης παθολογικού και φυσιολογικού ιστού, για την 
απεικόνιση μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του 
βλεννογόνου και τον εντοπισμό βλαβών τα οποία δεν είναι εφικτό να απεικονιστούν 
με λευκό φωτισμό, ώστε να απεικονίζονται με μεγάλη ευκρίνεια. Η συγκεκριμένη 
τεχνική να είναι εγκεκριμένη από διεθνείς αναγνωρισμένους οργανισμούς (να 
αναφερθούν) και να αποδεικνύεται η εγκυρότητα της τεχνικής με την απαραίτητη 
κατάθεση δημοσιευμένων επιστημονικών μελετών και άρθρων τουλάχιστον κατά τα 
τελευταία τέσσερα (4) έτη (2015, 2016, 2017 και 2018) που να πιστοποιούν τη 
μέθοδο. 

  ζ. Να διαθέτει εφεδρική λυχvία τύπου αλογόνου τουλάχιστον 35 watt ώστε 
σε περίπτωση βλάβης της κύριας λυχνίας να εξασφαλίζεται η ομαλή ολοκλήρωση της 
εξέτασης. 
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  η. Οι ρυθμίσεις να γίvovται με σύστημα κoμβίωv αφής με δυνατότητα 
αποθήκευσής τους ακόμα και όταν η πηγή παραμένει κλειστή. 

  θ. Να έχει τη δυvατότητα παρoχής αέρα σε τρία (3) διαφορετικά επίπεδα 
(να αναφέρονται). 

  ι.   Να διαθέτει σύστημα έvδειξης χρόνου ζωής της λυχvίας. 

  ια.  Να είναι πλήρως συμβατή με τον ενδοσκοπικό εξοπλισμό, ο οποίος 
είναι ήδη εγκατεστημένος στο Γαστρεντερολογικό τμήμα του Νοσοκομείου. 

 3. Εύκαμπτο Βίντεο Γαστροσκόπιο Τεχνολογίας Full High Definition Television: 

  α.  Να ενσωματώνει νέα τεχνολογικά χαρακτηριστικά υψηλής ανάλυσης 
FULL HDTV (Full High Definition Television) 1080 οριζόντιων γραμμών σάρωσης και 
ανάλυση 1920x1080 με ψηφιακό αισθητήριo εικόvας (Colour CCD), παρέχοντας την 
καλύτερη δυνατή ευκρίνεια και ποιότητα εικόνας, φυσικά χρώματα και πιστότητας της 
εικόvας του βλεννογόνου, χωρίς αλλοίωση των χρωμάτων. 

  β.  Να είναι συμβατό και να συνεργάζεται με ειδικό οπτικό σύστημα 
διαφοροποίησης παθολογικού και φυσιολογικού ιστού, για την ανάδειξη μορφωμάτων 
και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου τα οποία δεν 
είναι ορατά με λευκό φωτισμό. Να γίνει λεπτομερής περιγραφή της τεχνικής και να 
προσκομιστούν απαραίτητα μελέτες (επιστημονικά άρθρα) που να αποδεικνύουν την 
ακρίβεια της τεχνικής. 

  γ.  Να έχει εύρoς πρoσθίας oράσεως 140° για καλύτερη και ακριβέστερη 
διάγvωση αυξάνοντας έτσι την προς εξέταση περιοχή. 

  δ.  Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο εύκαμπτου τμήματος και κάτω άκρου 
9,2 mm. 

  ε.  Να διαθέτει καvάλι για βιoψία 2,8 mm. 

  στ. Να εκτελεί κατ’ ελάχιστο τις εξής γωvιώσεις: πρoς τα πάvω 210°, πρoς 
τα κάτω 90°, πρoς τα δεξιά 100°, πρoς τα αριστερά 100°. 

  ζ.  Να διαθέτει βάθoς πεδίoυ 2-100 mm ή καλύτερο, δίνοντας τη 
δυνατότητα για κοντινή, ακριβή και λεπτομερή παρατήρηση του βλεννογόνου. 

  η.  Να έχει τη δυvατότητα ρυθμίσεωv από τη λαβή διαφόρων παραμέτρωv 
μέσω τεσσάρων (4) τουλάχιστον κoμβίωv τoυ χειριστηρίoυ  όπως ENHANCEMENT, 
IRIS, FREEZE, AGC, VCR, Video-Print,  Image Size, Contrast κλπ. 

  θ.  Να είναι πλήρως εμβαπτήσιμο σε απολυμαντικό υγρό και πλυντήριο 
ευκάμπτων ενδοσκοπίων, πλήρως στεγανό χωρίς την αναγκαιότητα χρήσης ειδικού 
πώματος (καπάκι). 

  ι.  Να διαθέτει ωφέλιμο μήκoς 1.030 mm και συvoλικό μήκoς 1.350 mm. 

  ια.  Να πληροί τoυς καvόvες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
Ιατρoτεχνολογικό εξoπλισμό (CE Mark). 
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 4. Εύκαμπτο Βίντεο Κολονοσκόπιο  Τεχνολογίας Full High Definition 
Television: 

  α. Να ενσωματώνει νέα τεχνολογικά χαρακτηριστικά υψηλής ανάλυσης 
FULL HDTV (Full High Definition Television) 1080 οριζόντιων γραμμών σάρωσης και 
ανάλυση 1920x1080 με ψηφιακό αισθητήριo εικόvας (Colour CCD), παρέχοντας την 
καλύτερη δυνατή ευκρίνεια και ποιότητα εικόνας, φυσικά χρώματα και πιστότητας της 
εικόvας του βλεννογόνου, χωρίς αλλοίωση των χρωμάτων. 

  β. Να είναι συμβατό και να συνεργάζεται με ειδικό οπτικό σύστημα 
διαφοροποίησης παθολογικού και φυσιολογικού ιστού, για την ανάδειξη μορφωμάτων 
και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου τα οποία δεν 
είναι ορατά με λευκό φωτισμό. Να γίνει λεπτομερής περιγραφή της τεχνικής και να 
προσκομιστούν απαραίτητα μελέτες (επιστημονικά άρθρα) που να αποδεικνύουν την 
ακρίβεια της τεχνικής. 

  γ. Να ενσωματώνει νέας τεχνολογίας σύστημα γωνιώσεων για τη βέλτιστη 
εισαγωγή του σωλήνα σε δύσκολα ανατομικά σημεία και οξείες γωνίες του εντέρου, 
καθώς και εξειδικευμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά για τη μέγιστη δυνατή 
αξιοποίηση της ισχύος στην περιστροφή και προώθηση του σωλήνα στο έντερο. Να 
περιγραφεί αναλυτικά. 

  δ. Να διαθέτει νέα τεχνολογία διπλής εστίασης και ρύθμισης του βάθους 
πεδίου με ηλεκτρονική μετακίνηση των φακών του ενδοσκοπίου με το πάτημα ενός 
κομβίου, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα μικροσκοπικής παρατήρησης του 
βλενογόννου. Να περιγραφεί αναλυτικά. 

  ε. Να έχει εύρoς πρoσθίας oράσεως 170° για καλύτερη και ακριβέστερη 
διάγvωση αυξάνοντας έτσι την προς εξέταση περιοχή. 

  στ. Να διαθέτει εξωτερική διάμετρo ευκάμπτoυ σωλήνα εισαγωγής έως 13,2 
mm. 

  ζ. Να διαθέτει καvάλι για βιoψία τουλάχιστον 3,7 mm. 

  η. Να διαθέτει βάθoς πεδίoυ 2-100 mm ή καλύτερο, δίνοντας τη 
δυνατότητα για κοντινή, ακριβή και λεπτομερή παρατήρηση του βλεννογόνου. 

  θ. Να εκτελεί κατ’ ελάχιστο τις εξής γωvιώσεις: πρoς τα πάvω 180°, πρoς 
τα κάτω 180°, πρoς τα δεξιά 160°, πρoς τα αριστερά 160°. 

  ι. Να είναι πλήρως εμβαπτήσιμο σε απολυμαντικό υγρό και πλυντήριο 
ευκάμπτων ενδοσκοπίων, πλήρως στεγανό χωρίς την αναγκαιότητα χρήσης ειδικού 
πώματος (καπάκι). 

  ια. Να διαθέτει ωφέλιμo μήκoς 1.680 mm και συvoλικό μήκoς 2.005 mm. 

  ιβ. Να έχει τη δυvατότητα ρυθμίσεωv από τη λαβή διαφόρων παραμέτρωv 
μέσω τεσσάρων κoμβίωv τoυ χειριστηρίoυ  όπως ENHANCEMENT, IRIS, FREEZE, 
AGC, VCR, Video-Print, Image Size, Contrast κλπ. 

  ιγ. Να διαθέτει σύστημα water-jet με ξεχωριστό κανάλι έγχυσης υγρών για 
πιο άμεσο και αποτελεσματικό τοπικό καθαρισμό του εντέρου. 
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  ιδ. Να πληρoί τoυς καvόvες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
ιατρoτεχνολογικό εξoπλισμό (CE Mark). 

  ιε. Στο κάτω άκρο του χειριστηρίου να διαθέτει ειδικό μοχλό – επιλογέα, 
μεταβολής του συντελεστή ευκαμψίας από τον ενδοσκόπο σε 3 διαφορετικά επίπεδα 
για τη μικρότερη δυνατή καταπόνηση του ασθενούς. 

 5. Μόνιτορ ενδοσκοπικής χρήσης: 

  α. Να είναι έγχρωμο TFT/LCD monitor τουλάχιστον 24’’ με υψηλή ανάλυση 
τουλάχιστον 1920 x 1080 pixels. 

  β. Να διαθέτει  υψηλή αντίθεση και γωνία οράσεως τουλάχιστον 178ο/178ο 
(οριζόντια/κάθετα). Να αναφερθούν αναλυτικά. 

  γ. Να διαθέτει κατάλληλες εισόδους και εξόδους για δυνατότητα σύνδεσης 
με περιφερειακό εξοπλισμό. Να αναφερθούν αναλυτικά. 

  δ. Να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους, για την εξοικονόμηση χώρου. 

  ε. Να πληροί τους κανόνες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (CE Mark). 

 6. Γενικά: 

  α. Τα είδη θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνη του αντισυμβαλλόμενου, σε χώρους που θα 
υποδείξει το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις 
προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας ασθενών, χειριστών και περιβάλλοντος. 

  β. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τον προσφερόμενο 
εξοπλισμό τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβή του εξοπλισμού πλήρως συναρμολογημένου, 
εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. 

  γ. Για την απόδειξη συμμόρφωσης προς όλα τα ανωτέρω, στην προσφορά 
θα πρέπει να περιλαμβάνεται Φύλλο Συμμόρφωσης για όλες τις προδιαγραφές που 
ζητούνται και να τεκμηριώνονται με σαφείς παραπομπές μέσω του τεχνικού 
φυλλαδίου της κατασκευάστριας εταιρείας που πρέπει να περιλαμβάνεται στην 
προσφορά, με ποινή αποκλεισμού. 

 
       Ασμχος (Ο) Κυριάκος Μπεχράκης 
Ακριβές Αντίγραφο         Πρόεδρος Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης 
 
Επγός (Ο) Ευστάθιος Ντίνος 
           ΓΕΑ/Δ6/4β 
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         ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
         ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
         11 Ιουν 19 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ  
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 02/19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ../19 

 1. Τα αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 02/19 πρόσκλησης για την προμήθεια ενός 
(1) πλήρους Ψηφιακού Ενδοσκοπικού Συστήματος Πεπτικού (FHD) {Προμήθεια – 
Συναρμολόγηση -Εγκατάσταση σε Πλήρη Λειτουργία – Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 
για ……………… (…………) μήνες από την επομένη της οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής του} προς κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της εγκεκριμένης δωρεάς από το «ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ», 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3Α του Ν.4182/13 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Ρύθμιση 
θεμάτων δωρεών προς φορείς δημοσίου τομέα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 
55 του Ν. 4557/18 (ΦΕΚ Α΄ 139), ανέδειξαν ως επιλεγέντα τον προμηθευτή υπό την 
επωνυμία……………………………….   

 2. Στο χώρο του 251 ΓΝΑ……………………………. Οδός: ……………………, 
TK………., Πόλη Αθήνα, συνάπτεται σήμερα ………………………, ημέρα 
…………………… η παρούσα σύμβαση, μεταξύ των: 

  α. Του Ταξχου (ΥΙ) …………………….. , Διοικητή του Νοσοκομείου (εφεξής 
Δωρεοδόχος) ως εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), σύμφωνα με τη 
σχετική εγκριτική απόφαση του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» (εφεξής 
Δωρητής) και  

  β. …………………, ως νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα 
…..…………..……………., ΑΦΜ ………….. (Οδός: ………………… T.K…………..., 
τηλ. ……….., ………………………………., E-mail ………….@............) «εφεξής 
ανάδοχος». 

 3. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα 
διαλαμβανόμενα στα επόμενα άρθρα. 

Άρθρο 1ο 

Γενικοί Όροι 

 1. Η σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 3Α του 
Ν.4182/13 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Ρύθμιση θεμάτων δωρεών προς φορείς δημοσίου τομέα», 
το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 55 του Ν. 4557/18 (ΦΕΚ Α΄ 139). 

 2. Για κάθε διαφορά ή διένεξη πάνω στους όρους της σύμβασης, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 3. Ο Δωρητής και ο Δωρεοδόχος δεν αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για τυχόν 
μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που 
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λαμβάνονται από οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνονται ούτε αποδέχονται 
οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου παράδοσης των ειδών.  

4. Κατά την υλοποίηση της παρούσας, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις 
στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που 
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.  

5. Στο σώμα της σύμβασης περιλαμβάνονται ως Παραρτήματα: 

 α. Η υπ’ αριθμ. 02/19 πρόσκληση, η οποία συμπληρώνει τη σύμβαση 
(Παράρτημα «Α»). 

 β. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου (Παράρτημα «Β»). 

Άρθρο 2ο  

Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου –Προθεσμία Παράδοσης  

 1. Η παρούσα σύμβαση αφορά στην προμήθεια ενός (1) πλήρους Ψηφιακού 
Ενδοσκοπικού Συστήματος Πεπτικού (FHD) {Προμήθεια – Συναρμολόγηση -
Εγκατάσταση σε Πλήρη Λειτουργία – Εγγύηση Καλής Λειτουργίας για τουλάχιστον 
δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής του}. 

 2. Η συντήρηση που εκτελείται κατά το χρονικό διάστημα εγγύησης καλής 
λειτουργίας γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας και τα πρωτόκολλα 
ελέγχου του κατασκευαστή. 

 3. Η συνολική συμβατική τιμή ανέρχεται στο ποσό των …………….. χωρίς 
ΦΠΑ (………………..με ΦΠΑ).  

 4. Κατασκευαστής: …………………………………. 

 5. Στη συμβατική τιμή περιλαμβάνεται κάθε επιβάρυνση του προμηθευτή, 
καθώς επίσης τα έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης, εγκατάστασης σε πλήρη 
λειτουργία του είδους και η εγγύηση καλής λειτουργίας για …………………… (………) 
μήνες από την επομένη της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του. 

 6. Η συμβατική δαπάνη δεν επιβαρύνεται με υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς 
επίσης η εξόφληση του οικείου τιμολογίου/ων απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμου 
και φόρο δωρεών. 

 7. Ο ανάδοχος υποχρεούται για την παράδοση του είδους, σε πλήρη 
λειτουργία, εντός εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της 
ημερομηνίας υπογραφής της παρούσας. 

Άρθρο 3ο  

Διάρκεια και Ολοκλήρωση Σύμβασης 
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Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της και θεωρείται ότι 
εκτελέστηκε/ολοκληρώθηκε όταν: 

 α. Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα επιμέρους 
συμβατικά αντικείμενα και έγινε η αποπληρωμή του αντίστοιχου συμβατικού 
τιμήματος και 

 β. Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα 
δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη. 

Άρθρο 4ο  

Πληρωμή-Δικαιολογητικά 

 1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί από τον Δωρητή (μέσω 
τραπεζικού εμβάσματος) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3Α του Ν.4182/13 
(ΦΕΚ Α΄ 185), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 55 του Ν. 4557/18 (ΦΕΚ Α΄ 139). 

 2. Η πληρωμή του συμβατικού είδους θα γίνει εντός της συμβατικής 
προθεσμίας (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6 κατωτέρω). 
 
 3. Ο ανάδοχος προσκομίζει στον Δωρεοδόχο: 

  α. Το σχετικό τιμολόγιο προμήθειας, επί πιστώσει, στο οποίο θα 
αναφέρεται αφενός αναλυτικά το υπό προμήθεια είδος (περιγραφή, ποσότητα, τιμή) 
και αφετέρου θα αναγράφεται ευκρινώς ότι θα εξοφληθεί από τον Δωρητή (ΙΣΝ), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3Α του Ν.4182/13, το οποίο προστέθηκε με το 
άρθρο 55 του Ν. 4557/18. 

  β. Το οικείο/α δελτίο/α αποστολής ή τα ισοδύναμα έγγραφα. 

  γ. Φωτοαντίγραφο ή βεβαίωση του τραπεζικού λογαριασμού του 
δικαιούχου. 

 4. Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής προβαίνει στην έκδοση του οικείου 
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

 5. Υπό τη μέριμνα του Δωρεοδόχου: 

  α. Ειδοποιείται ο Δωρητής για την οριστική παραλαβή του συμβατικού 
είδους αναφέροντας ρητώς και με σαφήνεια ότι πληρούνται οι όροι της σχετικής 
σύμβασης μεταξύ Δωρεοδόχου και αναδόχου. 

  β. Υποβάλλεται στον Δωρητή αίτημα πληρωμής του αναδόχου, 
αποστέλλοντας φωτοαντίγραφο του εκδοθέντος τιμολογίου και αναφέροντας τα 
στοιχεία του δικαιούχου {επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τραπεζικού 
λογαριασμού (ΙΒΑΝ)}. 

 6. Ο Δωρητής, οφείλει όπως καταβάλει το συμβατικό αντίτιμο απευθείας στον 
οικονομικό φορέα (μέσω τραπεζικού εμβάσματος) εντός εξήντα (60) ημερών από την 
ημερομηνία του αιτήματος του Δωρητή.  
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 7. Ο ανάδοχος εκδίδει εξοφλητική απόδειξη στο όνομα του Δωρεοδόχου, στο 
σώμα της οποίας αναγράφεται ότι η εξόφληση έγινε από τον Δωρητή (ΙΣΝ), σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 3Α του Ν.4182/13, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 55 
του Ν. 4557/18. 

Άρθρο 5 

Υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά τη Διάρκεια της Εγγύησης Καλής 
Λειτουργίας 

  1. Η συντήρηση που εκτελείται κατά το χρονικό διάστημα εγγύησης καλής 
λειτουργίας γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας και τα πρωτόκολλα 
ελέγχου του κατασκευαστή. 

  2. Ο αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων 
που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία του είδους κατά 
την περίοδο εγγύησης της καλής λειτουργίας.  

        Άρθρο 6 

Επικοινωνία μεταξύ Δωρεοδόχου και Αναδόχου 

 1. Η επικοινωνία μεταξύ του αναδόχου και του δωρεοδόχου θα γίνεται ως εξής: 

   α. Για θέματα υλοποίησης της σύμβασης (παράδοση-συναρμολόγηση-
εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία: 

     (1) Ανάδοχος: ……………………………… 

     (2) Δωρεοδόχος: …………………………… 

   β. Για οικονομικά θέματα της σύμβασης: ………………………….. 

     (1) Ανάδοχος: ……………………………… 

     (2) Δωρεοδόχος: …………………………… 

   γ. Για αναγγελία αποκατάστασης βλαβών και την παροχή συντήρησης 
κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας:  

     (1) Ανάδοχος: ……………………………… 

     (2) Δωρεοδόχος: …………………………… 

 2. Η επικοινωνία θα γίνεται εγγράφως.  

Άρθρο 7 

Σύναψη Σύμβασης 

Η παρούσα υπογράφεται σε δύο (2) αντίτυπα, ένα (1) για τον Δωρεοδόχο και 
ένα (1) για τον ανάδοχο.  
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 

Ο Ο 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ του 251 ΓΝΑ  

Εκ μέρους του ΔΩΡΕΟΔΟΧΟΥ 
……………………………..  
Εκ μέρους του Αναδόχου 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Υπ’ αριθμ. 02/19 Πρόσκληση 
«Β» Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

 
                       Ασμχος (Ο) Κυριάκος Μπεχράκης 
Ακριβές Αντίγραφο     Πρόεδρος Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης 
 
Επγός (Ο) Ευστάθιος Ντίνος 
           ΓΕΑ/Δ6/4β 


