
                                                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης       
Τμήμα Προμηθειών                               
Πληροφορίες: Παραβολιδάκη Χρύσα
Τηλ.: 2813404469
Ταχ. Διεύθυνση: 3o χλμ Εθν. Οδού Ηρακλείου – Μοιρών, 
Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71500, Ηράκλειο Κρήτης
Email: supplies@hc-crete.gr
Διεύθυνση Διαδικτύου Υπηρεσίας: www.hc-crete.gr
ΑΦΜ: 999161778  Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης

       

       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων 

προσφορών, για την προμήθεια του είδους «Πλήρες σύστημα ανάλυσης Holter Ρυθμού με δυο (2) Συσκευές 

Καταγραφής Καρδιακού Ρυθμού, ένα (1) λογισμικό ανάλυσης των εξετάσεων, ένα (1) ηλεκτρονικό 

Υπολογιστή και ένα (1) εκτυπωτή (CPV 38434540-3 Βιοϊατρικός Εξοπλισμός)», για τις ανάγκες του Κέντρου 

Υγείας Ηρακλείου της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε 

βάρος του ΚΑΕ 9749 του Προϋπολογισμού ΠΦΥ της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης. 

Η 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης έχοντας υπόψιν:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.

2.  Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134/18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.

3.   Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.

4.  Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις».

5.   Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών.

6.  Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις».
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7. Του Π.Δ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α’).

8. Του Ν. 4238/2014 περί «Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.)…..»

9. Του Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/7-8-2017) περί «Μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

….» 

 

Β. Τις αποφάσεις έγγραφα:

1. Το αρ. 7 της με αρ. 137954/22-12-2016 (ΦΕΚ 4515/Β/2016) Απόφασης Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης

2. Την Υ.Α. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης»

3. Το με αρ. πρωτ. 4662/14-9-2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ. με θέμα «Αναφορικά με την αρμοδιότητα της 

Επιτροπής Προμηθειών Υγείας να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά την θέση σε ισχύ του Ν. 

4412/2016» 

4. Την με αριθμό 15961/14-04-2021 απόφαση Διοικήτριας, περί έγκρισης σκοπιμότητας των 

προμηθειών και υπηρεσιών που διενεργεί η 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης στα πλαίσια του προϋπολογισμού έτους 

2021 (ΑΔΑ ΩΜΚΡ469Η2Ι-1ΕΖ).

5. Την με αρ. πρωτ. 5565/09-02-2021 διαβίβαση του με αρ. πρωτ. 5551/09-02-2021 Αιτήματος του Δ/ντή 

του Κ.Υ Ηρακλείου της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

6. Την με αρ. πρωτ. 11589/17-03-2021 Απόφαση Διοικήτριας 7ης ΥΠΕ Κρήτης περί έγκρισης προκήρυξης 

του Διαγωνισμού και ορισμού επιτροπής, γραμματέα και δημοσιεύσεων (ΑΔΑ Ρ635469Η2Ι-ΑΣΠ).

7. Την υπ αριθμό 16469/19-04-2021 Απόφαση Διοικήτριας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης περί έγκρισης του 

Πρακτικού αποσφράγισης των προσφορών της με αρ. πρωτ. 11990/19-03-2021 Πρόσκλησης με το 

οποίο κρίθηκε άγονος ο δ/σμός και αποφασίστηκε η επαναπροκήρυξη του με νέες τεχνικές 

προδιαγραφές και νέα προϋπολογισθείσα δαπάνη (ΑΔΑ Ψ9ΒΚ469Η2Ι-ΛΑΓ).

8. Τις με αρ.πρωτ. 11419/17-03-2021 Τεχνικές Προδιαγραφές της Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 7ης 

Υ.ΠΕ. Κρήτης.

9. Την με αρ. πρωτ. 18251/29-04-2021 Εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικής Οργάνωσης και  Υποστήριξης 

της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

10.Την με αρ. πρωτ. 18281/29-04-2021 Απόφαση της Διοικήτριας περί έγκρισης προκήρυξης του 

Διαγωνισμού (ΑΔΑ 9ΠΩΦ469Η2Ι-ΔΣΦ).

11.Την με αρ. 470/29-04-2021 Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης.

12.Τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ηρακλείου της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ





Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια 

της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια του είδους «Πλήρες σύστημα 

ανάλυσης Holter Ρυθμού με δυο (2) Συσκευές Καταγραφής Καρδιακού Ρυθμού, ένα (1) λογισμικό 

ανάλυσης των εξετάσεων, ένα (1) ηλεκτρονικό Υπολογιστή και ένα (1) εκτυπωτή (CPV 38434540-3 

Βιοϊατρικός Εξοπλισμός)», για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ηρακλείου της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 9749 του Προϋπολογισμού 

ΠΦΥ της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσης, σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές (ως Παράρτημα ΣΤ’ της παρούσης).

1. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 
ΩΡΑ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κεντρική Υπηρεσία 
της 7ης ΥΠΕ
(Γραφείο 

Πρωτοκόλλου)

14/05/2021
ημέρα Παρασκευή

ώρα έως 15:00

Κεντρική Υπηρεσία 
7ης ΥΠΕ

(Γραφείο 
Προμηθειών)

17/05/2021
ημέρα Δευτέρα
ώρα 10:00 π.μ.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την 14η Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο γραφείο 

πρωτοκόλλου της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης. 

(Τυχόν προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα είναι 

εκπρόθεσμες και  θα επιστραφούν)

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, από τριμελή  επιτροπή η οποία έχει οριστεί για το 

σκοπό αυτό. 

2.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ: 

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων,  

τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα : 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων.





Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου 

να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει  τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

3.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

3.4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

3.5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

3.6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

3.7 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

4.  Εφ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, 
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο άρθρο 121 του 
Ν.4412/2016. 
5- Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται από την Υπηρεσία. 

                                                                           Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
                                                                       7ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

                                                                         ΕΛΕΝΗ  ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ, ΔΙΑ ΤΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ):

07/05/2021

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/05/2021
ΗΜΕΡΑ: Δευτέρα
ΏΡΑ: 10:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS: EL431)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔOYΣ:

«Πλήρες σύστημα ανάλυσης Holter Ρυθμού με δυο 
(2) Συσκευές Καταγραφής Καρδιακού Ρυθμού, ένα (1) 
λογισμικό ανάλυσης των εξετάσεων, ένα (1) 
ηλεκτρονικό Υπολογιστή και ένα (1) εκτυπωτή»  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: CPV 3843450-3, Βιοϊατρικός Εξοπλισμός 
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 7Η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS: EL431)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:
(ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΗΡΗΣ, ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΣΤΗ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ)

www.hc-crete.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΠΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7ΗΣ Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS: EL431)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ: 10.500,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ: ΠΦΥ ΤΗΣ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 

Κ.Α.Ε. 9749

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΩΣ 
ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

ΠΑΡΑΔΟΣΗ:
ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΝΤΟΣ ΕΠΤΑ (7) ΗΜΕΡΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ  ΤΗΣ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS: EL431)
Δ/ΝΣΗ: 3Ο ΧΙΛ. Ε.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ, 
ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ , Τ.Κ. 71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΎΝΟΛΟ ΚΡΑΤΉΣΕΩΝ ΕΠΙ  %: ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ





ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η επείγουσα προμήθεια του είδους «Πλήρες σύστημα ανάλυσης Holter 

Ρυθμού με δυο (2) Συσκευές Καταγραφής Καρδιακού Ρυθμού, ένα (1) λογισμικό ανάλυσης των εξετάσεων, 

ένα (1) ηλεκτρονικό Υπολογιστή και ένα (1) εκτυπωτή (CPV 38434540-3 Βιοϊατρικός Εξοπλισμός)», για τις 

ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ηρακλείου της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 

10.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 9749 του Προϋπολογισμού ΠΦΥ της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης. 

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

CPV 38434540-3, Βιοϊατρικός Εξοπλισμός

A/A Ε  Ι  Δ  Ο  Σ ΚΑΕ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΠΑ %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣ

Α ΔΑΠΑΝΗ ΜΗ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 

(€) (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
& ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕ

ΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 

(24%) (€) 
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)

1

Πλήρες σύστημα ανάλυσης Holter 
Ρυθμού με δυο (2) Συσκευές 
Καταγραφής Καρδιακού Ρυθμού, 
ένα (1) λογισμικό ανάλυσης των 
εξετάσεων, ένα (1) ηλεκτρονικό 
Υπολογιστή και ένα (1) εκτυπωτή

9749 Πλήρες 
σύστημα 1 24 8.467,74€ 10.500,00€

ΣΥΝΟΛΟ 8.467,74€ 10.500,00€

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το παραπάνω είδος εντός επτά (7) ημερών στην μονάδα 

προορισμού της 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης με δική του ευθύνη σε συγκεκριμένο χώρο που θα υποδειχθεί στην 

προμηθεύτρια εταιρεία από τους αρμόδιους υπαλλήλους. 

 Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. 
 Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ποσότητας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας και όχι για μέρος 

αυτής της παρούσας Πρόσκλησης. 
 Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής.  
 Κρατήσεις: Η προμήθεια του είδους βαρύνεται με τις Νόμιμες κρατήσεις.





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα  στον Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

1.3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος  μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.

1.4. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 

προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 

παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, 

εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του 

διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν 

να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 

ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 

διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.  

1.5. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.5.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

1.5.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την 

προμήθεια.

1.5.3. Ο αριθμός της Πρόσκλησης.

1.5.4.  Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών του 

διαγωνισμού.

1.5.5. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα)

1.6. Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία 

σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους και  ειδικότερα τα εξής:

1.6.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται, επί ποινή αποκλεισμού, Υπεύθυνη δήλωση (όπως 

εκάστοτε ισχύει σε  εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) του 

Ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχει ο 

οικονομικός φορέας και σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι:





1. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία 

από τις καταστάσεις των παραγράφων 1 και 2 (και 2α) του  άρθρου 73 και του άρθρου 74 για τις 

οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του 

Δημοσίου.

2. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

3. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης των οποίων οι 

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 

6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

7. Toν Κωδικό Παρατηρητηρίου Τιμών στον οποίο υπάγεται το προσφερόμενο είδος (εφόσον αυτό 

υπάγεται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας), διαφορετικά θα 

δηλώνεται η μη υπαγωγή του προσφερόμενου είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών.

8. Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.

9. Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

10. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των 

διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του Ν.4624/2019 για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 11.Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  

τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 

4412/2016. 

1.6.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Όλα τα φύλλα των σχετικών εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, 

συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων 

κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. 

Επισημαίνεται ότι η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, αναλυτικό 

φύλλο συμμόρφωσης (βλ. Ειδικούς όρους Παραρτήματος ΣΤ’ Τεχνικών Προδιαγραφών) προς τις 





τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού 

οίκου (prospectus, product data, manual κλπ), έντυπα και λοιπά έγγραφα της τεχνικής προσφοράς του 

οικονομικού φορέα, σύμφωνα και με το Παράρτημα των Τεχνικών Προδιαγραφών.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι αποδεκτή μια προσφορά θα είναι να αναφέρεται στο σύνολο των 

απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών.

1.6.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε ξεχωριστό 

σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

1.6.4. Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα :

 Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του 

μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα 

και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις 

λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου

 Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη 

«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να 

λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της 

πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που 

καλύπτει τεχνικά ή Εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει 

την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε  αυτήν  

διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 

προσφορών.

 Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127, του Ν. 

4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, 

θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή 

πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να 

αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους.

 Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό. 





 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε 

κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική 

γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα 

παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 

υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.  

 Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς, 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

Ειδικότερα, τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο. 

Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα Ενημερωτικά Φυλλάδια «PROSPECTUS» του 

κατασκευαστή και το Τεχνικό Εγχειρίδιο «Serνice Μanual» τα οποία μπορούν να 

υποβληθούν στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

 Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να 

κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην 

Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά.

 Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι αυτές  θα 

περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία και ώρα που ορίζονται στην παρούσα 

Πρόσκληση. 

 Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες 

προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του 

παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.

 Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, πριν την διενέργεια του 

Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης 

των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που 

καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις 

άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερομένη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με 

οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.





 Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από 

την πρόσκληση.

 Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή 

Παραλαβής  & Αποσφράγισης των προσφορών.

 Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, 

λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που 

προσφέρθηκαν.

 Εφόσον οι προμηθευτές συντρέχουν στους Διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν 

μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

1.6.5. Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

1.6.5.1. Προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες,  η 

αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση 

σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και 

Οικονομικής Προσφοράς), κατά την κρίση της επιτροπής.

1.6.5.2. Για όλα τα παραπάνω στάδια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την 

οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα αυτών («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 

Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»).

1.7. Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Ο οικονομικός φορέας (προσωρινός ανάδοχος) στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης οφείλει να 

υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα -δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και 

ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 103 του Ν.4412/2016:

Α. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ιδιοτήτων και της 

εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. 

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και 

τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 





φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 

ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 

προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η 

υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 

περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 

νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 

μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες 

οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 

εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 

υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 

θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β. Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου73, Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του 

ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 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 πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73.

Διευκρινίζεται ότι το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου,  αφορά:

 τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE

 τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το νοµικό πρόσωπο 

είναι Α.Ε. 

 τα μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε περίπτωση Συνεταιρισμών 

 και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του.





Γ. Όσον αφορά την παράγραφο 2 (ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 267 του Ν. 4738/2020)  και 2  α (ως 

προστέθηκε με το  άρθρο 267 του Ν. 4738/2020) του άρθρου 73, Πιστοποιητικό που εκδίδεται από 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 

του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του. Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 του Ν. 4412/2016, ως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 

ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.  

Πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει 

εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

1.8 Επισημαίνεται ότι:

1.Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 

δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους 

απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

2. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης 

των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4.Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιων του είτε ύστερα 

από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται 

ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες 

που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

5.Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

6.Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας.

7. Οι Υποψήφιοι Προμηθευτές δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της 

μετά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της 

αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

•    Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση

  Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής (εάν απαιτείται) χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική 

ενέργεια.





2. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

2.1. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση 

των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται 

ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

2.2. Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, 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, συλλογικές συμβάσεις 

ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 

στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 

(Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 

στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους 

στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία 

λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 

και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους.





3.1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα Διαγωνισμό.

3.2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα Διαγωνισμό.

3.3. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας

Ο ανάδοχος θα κληθεί να παράσχει «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των 

ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία του εξοπλισμού κατά 

την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, διάρκεια ισχύος της οποίας θα είναι μεγαλύτερη κατά τρεις (3) 

μήνες τουλάχιστον από τον συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας του εξοπλισμού. Το ύψος της 

εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και 

κατατίθεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των μηχανημάτων.

3.4. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

3.5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

4. ΤΙΜΕΣ

4.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.

4.2. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:          

         Ι.  Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π .Α.

        ΙΙ. Ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται 

εσφαλμένος Φ. Π. Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 

       Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π. Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών. 

Να δοθεί τιμή για το πλήρες σύστημα ανάλυσης Holter Ρυθμού με δυο (2) Συσκευές Καταγραφής 

Καρδιακού Ρυθμού, ένα (1) λογισμικό ανάλυσης των εξετάσεων, ένα (1) ηλεκτρονικό Υπολογιστή και 

ένα (1) εκτυπωτή [η κατακύρωση θα γίνει για το πλήρες σύστημα ανάλυσης Holter Ρυθμού στο 

σύνολο του].

Σημειώνεται ότι η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

Ο προμηθευτής να καταθέσει με την οικονομική προσφορά του:

Α) τιμή προμήθειας – παράδοσης – εγκατάστασης του πλήρους συστήματος ανάλυσης Holter Ρυθμού 

σε πλήρη λειτουργία, όπως  αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές βάση της οποίας θα γίνει η 

ανάδειξη του μειοδότη και





Β) συνολική τιμή συντήρησης με ανταλλακτικά (όπως  αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές) από τη 

λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας έως και την συμπλήρωση του 10ου έτους από την ημερομηνία 

οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, για την περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει 

να του αναθέσει την συντήρηση του εξοπλισμού. Επίσης, να αναφερθούν αναλυτικά τα αναλώσιμα 

υλικά που δεν θα περιλαμβάνονται στην τιμής της συντήρησης (σε περίπτωση που ανατεθεί).

Αναλυτικά:

οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει με την οικονομική του προσφορά συμπληρωμένους 

τους παρακάτω πίνακες:

«ΠΊΝΑΚΑς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉς ΠΡΟΣΦΟΡΆς»

α. ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ 
ΤΙΜΗ ΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 

(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24% 

(€)
Πλήρες σύστημα ανάλυσης Holter Ρυθμού με 
δυο (2) Συσκευές Καταγραφής Καρδιακού 
Ρυθμού, ένα (1) λογισμικό ανάλυσης των 
εξετάσεων, ένα (1) ηλεκτρονικό Υπολογιστή 
και ένα (1) εκτυπωτή

β. ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - SERVICE 
(Συντήρηση και την επισκευή, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών πλην των 

αναλωσίμων, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά, που θα ισχύσει μετά τη λήξη της 
εγγύησης καλής λειτουργιάς και για 10 συνολικά χρόνια από την ημερομηνία της οριστικής 

ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής)

ΕΤΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HOLTER ΡΥΘΜΟΥ
ΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ (€)

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HOLTER ΡΥΘΜΟΥ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24% (€)

3ΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
4ΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
5ΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
6ΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
7ΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
8ΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
9ΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
10ΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ 
ΤΙΜΗ SERVICE (β)





Σε περίπτωση που δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας πέρα των δύο ετών, τότε για αυτά τα 

επιπλέον (πέρα των δύο ετών) έτη θα δίδεται μηδενική τιμή στον παραπάνω πίνακα.

 Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεώνεται να 

αναλάβει (κατόπιν υπογραφής ειδικής σχετικής σύμβασης συντήρησης με την διαδικασία της 

απ’ ευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση και εφόσον το επιθυμεί η Αναθέτουσα Αρχή ή το 

Νοσοκομείο ή άλλη υπηρεσία στην οποία θα ανήκει οργανικά κατά το διάστημα αυτό το 

Κέντρο Υγείας στο οποίο θα είναι εγκατεστημένο το υπό προμήθεια μηχάνημα) τη συντήρηση 

και την επισκευή του συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών πλην των 

αναλώσιμων, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή 

συντήρησης, που θα ισχύσει μετά τη λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας και για 10 συνολικά 

χρόνια από την ημερομηνία της οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, έναντι 

ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει την προσφερθείσα τιμή στην 

οικονομική του προσφορά. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της 7ης 

ΥΠΕ Κρήτης ή του Νοσοκομείου ή άλλης υπηρεσίας στην οποία θα ανήκει οργανικά κατά το 

διάστημα αυτό της σύμβασης το Κέντρο Υγείας στο οποίο θα είναι εγκατεστημένο το υπό 

προμήθεια μηχάνημα.

Εναλλακτικά, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να διενεργήσει διαγωνιστική διαδικασία στην οποία ο 

προμηθευτής των holter υποχρεώνεται να καταθέσει προσφορά προκειμένου να αναλάβει τη 

συντήρηση, σε περίπτωση που κριθεί μειοδότης. Η ιδιαίτερη ετήσια προϋπολογισθείσα αμοιβή 

δεν μπορεί να υπερβαίνει την προσφερθείσα τιμή συντήρησης στην οικονομική του προσφορά 

του προμηθευτή.

 Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου και παρουσία των οικονομικών 

φορέων.

4.3. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4.4. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ 

ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται 

σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν τo τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε 

και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

4.5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4.6. Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4.7. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς 

οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον 





προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό 

χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως αυτά ορίζονται και στα αρ. 88-89 του Ν.4412/2016 .

4.8. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

5. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται έως την απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού 

αντικείμενου.

6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακοίνωση στον ενδιαφερόμενο της 

κατακυρωτικής απόφασης.

2. Υπεύθυνη για την παρακολούθηση και ορθή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι η Ενιαία Τεχνική 

Υπηρεσία της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης ενώ η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια ετήσια Επιτροπή Παραλαβής του 

Κ.Υ. Ηρακλείου (ως ορίσθηκε με την με αρ. 61034/31-12-20 Απόφαση Δ/τριας 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης) για το οποίο 

προορίζεται η προμήθεια. 

                    

6-ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν 

τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.

7-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

-Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που  προβλέπεται από το 

άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

8- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

8.1 Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 

επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από 

την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 - 105 του Ν. 4412/2016. Από την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, 

το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

8.2 Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγηση του, μπορεί να προτείνει την 

κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. 

Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 

100.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην 

περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθορισμένου από 





τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή, ενώ για 

κατακύρωση ποσότητας άνω του καθορισμένου από τα έγγραφα της Σύμβασης ποσοστού αυτή θα είναι 

πάντα μέσα στα όρια του αρχικού προϋπολογισμού του κάθε είδους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,  αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που 

είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.    

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Εκτός  από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016,  ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για 

κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κλπ από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της 

σχετικής σύμβασης.

ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά αποδεικνύεται η 

ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης Πρόσκλησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )…………..      Ημερομηνία έκδοσης   ………………

                                                 ΕΥΡΩ. ………………………………..

Προς

        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ

        7η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ      ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ………………..

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως 

μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο 

και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας 

………………………………………..Δ/νση………………………………………………………….για την καλή 

συντήρηση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας 

για τη προμήθεια ……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του 

…………….και αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 

της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την 

επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά 

ισχύ.
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Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 

μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Πλήρους συστήματος ανάλυσης Holter Ρυθμού με δύο (2) καταγραφικά Καρδιακού Ρυθμού 
24ώρου, ενός (1) λογισμικού ανάλυσης των εξετάσεων, ενός (1) Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και 
ενός (1) εκτυπωτή.

                                                                                                  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.: 10.500€

1. Το όλο σύστημα να περιλαμβάνει τα εξής: Δύο (2) καταγραφικά Holter Ρυθμού, ένα (1) λογισμικό 
ανάλυσης των εξετάσεων, έναν (1) Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και έναν (1) εκτυπωτή.
2. Τα δύο (2) καταγραφικά Holter Ρυθµού να είναι φορητά, πλήρη, καινούργια, αμεταχείριστα, 
τελευταίας τεχνολογίας, ανθεκτικής κατασκευής και να παραδοθούν με όλα τα εξαρτήματα που 
απαιτούνται για την άριστη λειτουργία τους.
3. Να είναι κατάλληλα για την παρακολούθηση και διάγνωση καρδιακών παθήσεων και 
αρρυθµιών σε περιπατητικούς ασθενείς, που πραγματοποιούνται µε την καταγραφή και ανάλυση 
της καρδιακής δραστηριότητάς τους, σε 24ωρη βάση.
4. Να λειτουργούν σε περιβάλλον Windows και να αποτελούνται από: Καταγραφέα 3 απαγωγών 
solid state μικρού όγκου και βάρους το πολύ μέχρι 150[gr].
5. Να λειτουργούν με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες συμπεριλαμβανομένων των φορτιστών τους, 
για μειωμένο λειτουργικό κόστος τουλάχιστον 7 ημερών και να διαθέτουν κομβίο Event για τον 
ασθενή.
6. Να συνοδεύονται από 7πολικά καλώδια για την ταυτόχρονη απεικόνιση – καταγραφή 3 
καναλιών ΗΚΓραφήματος και από θήκες ανάρτησης στον ασθενή.
7. Να είναι κατάλληλα για την εγγραφή τουλάχιστον επτά (7) ημερών ΗΚΓραφήματος.
8. Να έχουν την δυνατότητα ελέγχου της ποιότητας του ΗΚΓραφήματος πριν την έναρξη της 
εξέτασης. Να περιγραφεί ο τρόπος.
9. Να διαθέτουν κομβίο συμβάντων. Τα συμβάντα να φαίνονται στο πρόγραμμα ανάλυσης.
10. Το σύστημα να περιλαμβάνει έναν (1) Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.
11. Να περιλαμβάνει λογισμικό ανάλυσης των εξετάσεων & επεξεργασίας σε Η/Υ του 
ΗΚΓραφήματος, νέας γενιάς με έγχρωμη TFT οθόνη τουλάχιστον 23’’ και HDD 500 τουλάχιστον 
Gbyte.
12. Να αναλύει την καταγραφή σε χρόνο λιγότερο των 3[min].
13. Να διαθέτει προγράμματα ανάλυσης όλων των τύπων αρρυθμιών, ισχαιμιών,  πρόγραμμα 
heart rate variability με τις μεθόδους time and frequency domain και κολποκοιλιακών αποκλεισμών.
14. Να διαθέτει ειδικά προγράμματα ανίχνευσης κολπικής μαρμαρυγής και ανάλυσης QT/QTc.
15. Η ανάλυση του ST να γίνεται σε 3 απαγωγές.
16. Να διαθέτει πρόγραμμα Full Disclosure κατά το οποίο ο χρήστης να έχει την δυνατότητα 
μεγένθυσης του ΗΚΓραφήματος σε πραγματικό χρόνο, σε όλα τα κανάλια ταυτόχρονα με 
δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας & της ευαισθησίας.
17. Να διαθέτει ρυθμό δειγματοληψίας λήψης έως 32000[Hz] ανάλογα με τον χρόνο καταγραφής.
18. Το σύστημα να συνοδεύεται από έναν (1) έγχρωμο Laser Printer καταγραφής.
19. Να συνοδεύεται από κατάλληλη ανθεκτική θήκη µε ιµάντα/ζώνη για την τοποθέτησή του.
20. Όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, η κάθε προσφέρουσα εταιρία επί ποινή απορρίψεως 
οφείλει, να τις αντιστοιχίσει στις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές (μία προς μία και με την σειρά 
τους), με παραπομπές σε συνημμένα επίσημα έντυπα εμπορικά ή φυλλάδια χρήσης του 
κατασκευαστή ή άλλα επίσημα έγγραφα.
21. Οι συσκευές να συνοδεύονται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις:
- Να είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα τελευταία Ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & 
ασφάλειας και να διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE mark και ISO.
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- Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και 
τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 
(ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων 
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001 και το Π.Δ. 
117/2004.
- Βεβαίωση από τον προμηθευτή 10ετούς κάλυψης σε ανταλλακτικά & εξαρτήματα.
- Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία των 
προσφερόμενων για τουλάχιστον δύο (2) έτη και πλήρη τεχνική κάλυψή τους για 10 τουλάχιστον 
χρόνια. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου 
Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους.  
-  Βεβαίωση από τον προμηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης με 
την ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες αποκατάστασης βλαβών του πλήρους συστήματος 
ανάλυσης Holter Ρυθμού και να είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος για την διανομή και τεχνική 
υποστήριξή τους. 
22. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή, 
δωρεάν και παρουσία των Ιατρών ή Υπευθύνων της Υπηρεσίας, όλοι οι έλεγχοι και οι συντηρήσεις, 
όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση των βλαβών, με 
επισκευή ή αντικατάστασή των Holter και του όλου συστήματος εφόσον έχει υποστεί βλάβη, από 
εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει επιτόπου & άμεσα (το πολύ εντός 
12ώρου), μετά την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του από τους Υπευθύνους του Κ.Υ. 
Ηρακλείου.
23. Οι συσκευές θα παραδοθούν σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με ευθύνη, φροντίδα και 
δαπάνη του προμηθευτή στο Κ.Υ. Ηρακλείου χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
24. Ο προμηθευτής οφείλει να εκπαιδεύσει δωρεάν τους Ιατρούς – χρήστες για την λειτουργία 
τους και τους τεχνικούς για την συντήρηση και να παραδώσει φυλλάδια οδηγιών χρήσης - 
συντήρησης στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα. 
25. Να δοθεί οικονομική προσφορά για την τεχνική κάλυψη των συσκευών, μαζί με τα πάσης 
φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή, που θα ισχύσει μετά τη λήξη της εγγύησης της 
και για 10 συνολικά χρόνια.
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Να κατατεθεί, επί ποινή αποκλεισμού, αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις τεχνικές 

προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια (prospectus κλπ), έντυπα 

και λοιπά έγγραφα της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι αποδεκτή μια προσφορά θα είναι να αναφέρεται στο 

σύνολο των απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η

1 ….(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ)….. ΝΑΙ

2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι 

αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν 

αντίστοιχες απαντήσεις.

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» συμπληρώνεται η λέξη «ΝΑΙ», θεωρούμενη ως απαράβατος όρος 

στην Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ 

εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό 

μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. 

Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η 

αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της 

απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη).

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής 

Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Φυλλάδια ή αναλυτικές τεχνικές 

περιγραφές των ειδών κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα 

στοιχεία του Φύλλου Συμμόρφωσης. 
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Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει 

να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, 

κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, 

τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και 

θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Φύλλου Συμμόρφωσης στην οποία 

καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Φύλλου Συμμόρφωσης 

και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους 

στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. Σε περίπτωση που δεν έχει 

συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ»  και η στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ», για έστω και ένα από 

τους όρους στο φύλλο συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό 

όρο και άρα η τεχνική προσφορά θα θεωρείται ως μη αποδεκτή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.       

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 
Φ.Π.Α.)       

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ             

ΕΙΔΟΣ 

Πλήρες σύστημα ανάλυσης Holter Ρυθμού με δυο (2) Συσκευές 
Καταγραφής Καρδιακού Ρυθμού, ένα (1) λογισμικό ανάλυσης των 
εξετάσεων, ένα (1) ηλεκτρονικό Υπολογιστή και ένα (1) εκτυπωτή
(CPV 38434540-3 Βιοϊατρικός Εξοπλισμός)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ              7η  Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα την  ………………. του μηνός … 2021, οι υπογράφοντες το παρόν, από το ένα μέρος, 

το Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με την επωνυμία «7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ», 3ο 

χλμ Εθν. Οδού Ηρακλείου  - Μοιρών, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71500, τηλ. 2813404400, fax 2810331570, Ε-

mail:supplies@hc-crete.gr, Α.Φ.Μ 999161778, Δ.Ο.Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και εκπροσωπείται νόμιμα από την Διοικήτρια, 

κα ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ, και από το άλλο μέρος η εταιρία  .…………………………………………………………….., Δ/νση 

…………………………..… Τηλ…………Fax. ………………….., ΑΦΜ ……………………, ΔΟΥ  …………………… , που εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον/την  …………………………………………………  ο/η οποίος/α  νομίμως παρίσταται με το δικαίωμα 

κατάρτισης  και υπογραφής του παρόντος, δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν  την δια του 

παρόντος, καταρτιζόμενη μεταξύ αυτών σύμβαση,  για  την προμήθεια του είδους «Πλήρες σύστημα ανάλυσης 

Holter Ρυθμού με δυο (2) Συσκευές Καταγραφής Καρδιακού Ρυθμού, ένα (1) λογισμικό ανάλυσης των 

εξετάσεων, ένα (1) ηλεκτρονικό Υπολογιστή και ένα (1) εκτυπωτή (CPV 3843450-3 Βϊοιατρικός Εξοπλισμός), ως 

περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 1  της παρούσης,  που του κατακυρώθηκε με την απόφαση    

…………………………………. της Διοικήτριας της 7ΗΣ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα της με αρ. ………./2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος που διενεργήθηκε με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής.                     
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Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει 

την προμήθεια στον δεύτερο ονομαζόμενο στο εξής Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την προμήθεια του είδους 

ως αυτή περιγράφεται  αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης, η οποία του κατακυρώθηκε σύμφωνα 

με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

 Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί «Δημοσίων Συμβάσεων 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», το Νόμο 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών διατάξεων περί κρατήσεων 

και φόρου, το Ν.2198/94, το Ν. 2955/01, το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και λοιπές διατάξεις», το Ν.3527/09-02-07 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από 

το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν. 3580/07 «Προμήθειες φορέων 

εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας  και άλλες διατάξεις», το Ν.4238/2014, το Ν. 4255/2014 και λοιπές 

ισχύουσες.

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ - ΤΙΜΗ 

Τα υπό προμήθεια είδη τα οποία κατακυρώθηκαν στην εταιρία …………………………….., αναγράφονται αναλυτικά 

στον επισυναπτόμενο πίνακα ειδών - τιμών. Οι προμήθειες των ειδών, γίνονται με γραπτές παραγγελίες (fax) και 

σε εξαιρετικές περιπτώσεις τηλεφωνικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Κ.Υ. Ηρακλείου της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

Το Δελτίο Παραγγελίας μαζί με το Τιμολόγιο ή το Δελτίο Αποστολής του Προμηθευτή, αποτελούν υποχρεωτικά 

και απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα για την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Παραλαβής και Δελτίου Εισαγωγής.

Οποιαδήποτε παραγγελία που έχει δοθεί σε Προμηθευτή και δεν έχει τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία δεν 

αφορά ούτε δεσμεύει την 7η ΥΠΕ Κρήτης

CPV 38434540-3, Βιοϊατρικός Εξοπλισμός

A/A Ε  Ι  Δ  Ο  Σ ΚΑΕ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΠΑ %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΗ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ (€) 

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 

ΦΠΑ (24%) (€) 
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)

1

Πλήρες σύστημα ανάλυσης Holter 
Ρυθμού με δυο (2) Συσκευές 
Καταγραφής Καρδιακού Ρυθμού, 
ένα (1) λογισμικό ανάλυσης των 
εξετάσεων, ένα (1) ηλεκτρονικό 
Υπολογιστή και ένα (1) εκτυπωτή

9749 Πλήρες 
σύστημα 1 24

ΣΥΝΟΛΟ

Οι κρατήσεις που αναλογούν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω τιμές.

Η παραπάνω δαπάνης βαρύνει τον  ΚΑΕ 9749 του προϋπολογισμού Π.Φ.Υ.  της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης. 

ΑΡΘΡΟ 2

ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
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Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα παραπάνω είδη εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την 

έγγραφη παραγγελία από την Διαχείρισης Υλικού της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, με δική του ευθύνη σε συγκεκριμένο 

χώρο στην Κεντρική Υπηρεσία της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης (Κωδικός ΝUTS: EL431) που θα υποδειχθεί στην 

προμηθεύτρια εταιρεία από τους αρμόδιους υπαλλήλους.

Υπεύθυνη για την παρακολούθηση και ορθή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι η Ενιαία Τεχνική 

Υπηρεσία της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, ενώ η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια ετήσια Επιτροπή Παραλαβής του 

Κ.Υ. Ηρακλείου (ως ορίσθηκε με την με αρ. 61034/31-12-20 Απόφαση Δ/τριας 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης) για το οποίο 

προορίζεται η προμήθεια. 

Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτιολόγησης από τον προμηθευτή με τη σύμφωνη γνώμη 

της Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Σύμβαση θα ισχύει μέχρι ολοκλήρωσης του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου και σύμφωνα με 

το χρονοδιάγραμμα του άρθρου 2 της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 4

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει κατά μέγιστο εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή του σχετικού 

τιμολογίου, ως κείμενη νομοθεσία, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται  στο αρ. 200 του Ν. 

4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 5

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει τις  τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που του έχουν κατακυρωθεί 

σύμφωνα με τις αποφάσεις της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ: 

…………../2021 Προσφορά του, η  οποία αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της παρούσης σύμβασης.         

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

6.1. O προμηθευτής παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας, ως προβλέπεται στην προσφορά του για χρονικό 

διάστημα …(τουλάχιστον 2)……. ετών και αφορά το σύνολο του εξοπλισμού. Ο Προμηθευτής με δική του 

μέριμνα και δαπάνη θα προβαίνει στη ρύθμιση, επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτήματος ή συσκευής λόγω 

κρυφού ελαττώματος ή κακής κατασκευής. ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή 
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καλής λειτουργίας ……………………………………..€ισχύος τουλάχιστον τριών επιπλέον μηνών από τη διάρκεια της 

δοθείσας εγγύησης καλής λειτουργίας.

6.2.  Το μηχάνημα, πέραν της εγγύησης καλής λειτουργίας 2 χρόνια τουλάχιστον, έχει και πλήρη υποστήριξη 

σε ανταλλακτικά και serνice για 10 χρόνια τουλάχιστον, με αποδεδειγμένη παρακαταθήκη ανταλλακτικών 

(εφόσον ανατεθούν από την αναθέτουσα αρχή). Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση 

(π.χ. αναλώσιμα), αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. ………./2021 προσφορά του. Ημερομηνία έναρξης της 

εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο 

βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. 

6.3. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή, δωρεάν και 

παρουσία των υπευθύνων ή των Ιατρών της Υπηρεσίας όλοι οι έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως 

προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση των βλαβών, με επισκευή ή αντικατάστασή 

του Holter, εφόσον έχει υποστεί βλάβη, από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει 

επιτόπου & άμεσα (το πολύ εντός 12ώρου), μετά την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του από τους 

Υπευθύνους του Κ.Υ. Ηρακλείου.

6.4. Η όλη συσκευή θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του 

προμηθευτή στο Κ.Υ. Ηρακλείου χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

6.5. Ο προμηθευτής οφείλει να εκπαιδεύσει δωρεάν τους Ιατρούς – χρήστες για την λειτουργία της και τους 

τεχνικούς για την συντήρηση και να παραδώσει φυλλάδια οδηγιών χρήσης - συντήρησης στην Ελληνική 

γλώσσα. 

6.6. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεώνεται να αναλάβει, 

κατόπιν υπογραφής ειδικής σχετικής σύμβασης συντήρησης με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης με 

διαπραγμάτευση ή με άλλη διαγωνιστική διαδικασία της αναθέτουσας αρχής (και εφόσον το επιθυμεί η 

Αναθέτουσα αρχή ή το Νοσοκομείο ή άλλη υπηρεσία στην οποία θα ανήκει οργανικά κατά το διάστημα αυτό 

το Κέντρο Υγείας στο οποίο θα είναι εγκατεστημένος ο υπό προμήθεια εξοπλισμός), τη συντήρηση και την 

επισκευή του, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών πλην των αναλώσιμων, μαζί με τα πάσης φύσεως 

υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης, που θα ισχύσει μετά τη λήξη της εγγύησης καλής 

λειτουργίας και για 10 συνολικά χρόνια από την ημερομηνία της οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 

παραλαβής, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει την προσφερθείσα τιμή 

στην οικονομική του προσφορά, όπως αυτή παρουσιάζεται παρακάτω. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον 

τακτικό προϋπολογισμό της 7ης ΥΠΕ Κρήτης ή του Νοσοκομείου ή άλλης υπηρεσίας στην οποία θα ανήκει 

οργανικά κατά το διάστημα αυτό της σύμβασης το Κέντρο Υγείας στο οποίο θα είναι εγκατεστημένο το υπό 

προμήθεια είδος.
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Ανώτατη δαπάνη SERVICE 8ετιας μετά το χρόνο εγγύησης 
(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – SERVICE) 

ΕΦΟΣΟΝ ΑΝΑΤΕΘΕΙ
 (Συντήρηση και την επισκευή, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών πλην των αναλωσίμων, 

μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά, που θα ισχύσει μετά τη λήξη της εγγύησης καλής 
λειτουργιάς και για 10 συνολικά χρόνια από την ημερομηνία της οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 

παραλαβής)

ΕΤΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HOLTER 

ΡΥΘΜΟΥ
ΜΗ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ (€)

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HOLTER ΡΥΘΜΟΥ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24% (€)

3ΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
4ΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
5ΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
6ΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
7ΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
8ΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
9ΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
10ΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ 
ΤΙΜΗ SERVICE (β)

ΑΡΘΡΟ 7

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016,  ο ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που 

τυχόν θα προκύψει από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές της με αρ. …./2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

ΑΡΘΡΟ  8

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για την πιστή και 

απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

Για όλα τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την ανάθεση η οποία πραγματοποιείται με την σύμβαση αυτή, ισχύουν 

οι όροι της με αρ. ……/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οικονομικοτεχνική προσφορά του 

αναδόχου, ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης,  καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στον Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
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Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή 

διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π γίνεται και αποδεικνύεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου 

κάθε άλλου μέσου απόδειξης.

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης του 

Ηρακλείου.

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από 

τους συμβαλλόμενους σε δυο πρωτότυπα.

Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στην 7η ΥΠΕ Κρήτης και το άλλο πήρε ο ανάδοχος ο 

οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

                     Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

        ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ 
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