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ΝΔΟ ΤΣΗΜΑ ΚΛΗΗ ΝΟΗΛΔΤΣΩΝ Δ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 

 

Πποκήπςξη ππόσειπος διαγυνιζμού 
 

Πίζηυζη 32.595,00€ με ΦΠΑ 
 
Έρνληαο ππόςε ηελ θείκελε Ννκνζεζία θαη ηελ απόθαζε 9/08-03-2015,  ζέκα 31, ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πξνθεξύζζνπκε πξόρεηξν δηαγσληζκό, κε θξηηήξην 
θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο. 
 
1. ΤΝΟΠΣΙΚΑ  ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

Αλαζέηνπζα αξρή Γεληθό Ννζνθνκείν Αηηηθήο ΚΑΣ 

Δίδνο δηαγσληζκνύ Πξόρεηξνο 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο Υακειόηεξε ηηκή 

Πξνϋπνινγηζκόο 32.595,00€ κε ΦΠΑ, πξνϋπνινγηζκόο 2016 

Γηάξθεηα ζύκβαζεο 3 κήλεο 

Καηάζεζε πξνζθνξώλ έσο Πέκπηε 14/04/2016, ώξα 11:00, ζην πξσηόθνιιν 

Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο Πέκπηε 14/04/2016, ώξα 12:00 

Σόπνο δηελέξγεηαο Αίζνπζα Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Ιζρύο πξνζθνξώλ 210 εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

Αποζθπάγιζη πποζθοπών και αξιολόγηζη ζε ένα ζηάδιο 

 
2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 
 
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΑ ΣΜΗΜΑΣΑ 

 Β’ Γεληθή ρεηξνπξγηθή κε αξηζκό θιηλώλ 32+1 

 Γ΄ Βξπώλεην κε αξηζκό θιηλώλ 32 

 Σκήκα Μηθξνρεηξνπξγηθήο Άθξαο Υείξαο κε αξηζκό θιηλώλ 15 + 5 WC 

 Γ΄ όξνθνο Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ κε αξηζκό θιηλώλ 20 + 7 WC  

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΛΗΗ ΝΟΗΛΔΤΣΩΝ 

Η εγθαηάζηαζε θιήζεσο λνζειεπηώλ κε ακθίπιεπξε νκηιία ζα πεξηιακβάλεη: 
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 Σε κνλάδα θιήζεσο λνζειεπηώλ (από θξεβάηη) 
 Σε κνλάδα θιήζεσο λνζειεπηώλ κε θνξδόλη (ζηα WC) 
 Σελ ηεξκαηηθή κνλάδα ζαιάκνπ κε κεγάθσλν, κηθξόθσλν ελδνεπηθνηλσλίαο 

Duplex δίπια ζηελ πόξηα εηζόδνπ ηνπ ζαιάκνπ) 
 Σα ελδεηθηηθά θσηηζηηθά δηαδξόκνπ ηξηώλ πεδίσλ led ησλ ζαιάκσλ 
 Σνλ ηεξκαηηθό ζηαζκό λνζειεπηώλ 
 Σνλ θεληξηθό ειεγθηή ηνπ ζπζηήκαηνο- πνιππιέθηε ςεθηαθώλ ζεκάησλ 
 Σν ηξνθνδνηηθό ηνπ ζπζηήκαηνο 
 Σηο ζσιελώζεηο θαη θαισδηώζεηο 

 
Μονάδα κλήζευρ νοζηλεςηών (από κπεβάηι) – Υειπιζηήπιο αζθενούρ 

 

Μονάδα κλήζευρ νοζηλεςηών με κοπδόνι (ζηα WC) 

Σεκ.  

θνπόο Κιήζε λνζειεπηώλ 

Υξήζηεο Αζζελήο 

Πεξηγξαθή Θα θέξεη κεηαιιηθό πιαίζην βάζε γηα ζηήξημε κε βίδεο ζε εληνηρηζκέλν θνπηί 
δηαθόπηνπ, ζην νπνίν ζα είλαη πξνζαξκνζκέλν ην ειεθηξνληθό θύθισκα. Θα 
θέξεη πξόζνςε από ιείν άζξαπζην πιηθό (ABS) αλζεθηηθό θαη εύθνιν ζηνπο 
θαζαξηζκνύο.  
Θα θέξεη επίζεο: 
- Κόθθηλν πιαζηηθό θνξδόλη κήθνπο 2,5κ. κε  θόθθηλε πιαζηηθή ηξηγσληθή 

ρεηξνιαβή ζην θάησ άθξν ηνπ. ε πεξίπησζε βίαηεο ρξήζεο ην θνξδόλη 
ζα πξέπεη λα απνζπκπιέθεηαη. 

- Η βάζε ηνπ θνξδνληνύ επί ηνπ δηαθόπηε ζα πξέπεη λα θέξεη νπίζζηα Led 
εθεζύραζεο θιήζεο 

Δγθαηάζηαζε Πιεζίνλ ηεο ιεθάλεο θαη ηνπ ληνπο ζε ύςνο 2,5κ. από ην δάπεδν, κε βίδεο ζε 
εληνηρηζκέλν θνπηί δηαθόπηνπ. 

 

Σεπμαηική μονάδα θαλάμος με μεγάθυνο, μικπόθυνο ενδοεπικοινυνίαρ Duplex  
 

Σεκ.  

θνπόο ηαζκόο ελδνεπηθνηλσλίαο γηα ηνπο αζζελείο θαη ηνπο λνζειεπηέο, πνπ ζα 

Σεκ.  

θνπόο Κιήζε λνζειεπηώλ 

Υξήζηεο Αζζελήο 

Πεξηγξαθή Υεηξηζηήξην κε εξγνλνκηθό θαιαίζζεην ζρήκα, κε ζώκα από ιείν άζξαπζην 
πιηθό (ABS) αλζεθηηθό θαη εύθνιν ζηνπο θαζαξηζκνύο. Θα πεξηιακβάλεη: 
- Μπνπηόλ θιήζεο  λνζειεπηώλ 
- Λπρλία εθεζύραζεο θιήζεο 
- 2 Μπνπηόλ ειέγρνπ θσηηζηηθώλ 
- Δπηινγηθόο δηαθόπηεο 5 κνπζηθώλ πξνγξακκάησλ 
- Ρπζκηζηήο έληαζεο ήρνπ 
- Λήπηεο αθνπζηηθώλ 
- Καιώδην 2 κ. 
- Λήπηεο αζθαιείαο - απηόκαηεο απνζύκπιεμεο γηα πξνζηαζία από βίαηε 

ρξήζε 

Δγθαηάζηαζε Η βάζε  ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ζα είλαη επίηνηρε, πίζσ από ηελ θιίλε αζζελνύο. Η 
πξίδα ηνπ (αζθαιείαο – απηόκαηεο απνζύκπιεμεο)  ζα εγθαηαζηαζεί ζηε 
θνλζόια – κνλάδα άλσζελ θιίλεο αζζελώλ. 

16PROC004075146 2016-03-24

ΑΔΑ: ΩΗΠ546906Π-5Ε6



ΓΝΑ ΚΑΣ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

 3 

πεξηιακβάλεη όια ηα αλαγθαία γηα θιήζεηο λνζειεπηώλ. 

Υξήζηεο Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό θαη αζζελείο, επηζθέπηεο 

Πεξηγξαθή Η κνλάδα ζα είλαη modular ώζηε λα κπνξεί λα αλαβαζκηζηεί κε ζηνηρεία 
όπσο νζόλε LCD, κνλάδα access control, κεηάδνζε κνπζηθήο θιπ. 
Θα θέξεη θαη’ ειάρηζην ηα θάησζη ζηνηρεία: 
- ην έμππλν ςεθηαθό interface – επεμεξγαζηή ζεκάησλ 
- ην ςεθηαθό interface Duplex hands free ελδνεπηθνηλσλίαο 
- δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο νζόλεο ελδείμεσλ θαη πιεθηξνινγίνπ 
- έλα κεγάιν θόθθηλν κπνπηόλ θιήζεο κε ελζσκαησκέλν Led εθεζύραζεο 
- έλα πξάζηλν κπνπηόλ παξνπζίαο – αθύξσζεο κε ελζσκαησκέλν Led 

επηβεβαίσζεο 
- πίζσ από ηα κπνπηόλ ζα ππάξρνπλ Led ηα νπνία ζα δίλνπλ, ζε εξεκία, 

απαιό θσηηζκό πξνζαλαηνιηζκνύ επηηξέπνληαο ζηνλ αζζελή θαη ζηνπο 
λνζειεπηέο λα ηα βξίζθεη εύθνια ην βξάδπ.    

- βνκβεηήο κε ξπζκηδόκελε έληαζε (από ηνπο λνζειεπηέο)   
- ελζσκαησκέλν εληζρπηή ήρνπ 
- κεγάθσλν – κηθξόθσλν 

 

Δγθαηάζηαζε Πιεζίνλ ηεο εηζόδνπ ηνπ δσκαηίνπ ζε νπηηθή επαθή κε ηηο θιίλεο αζζελώλ ζε 
ύςνο 1,5κ. από ην δάπεδν, κε βίδεο ζε εληνηρηζκέλν θνπηί. 

 

Δνδεικηικά θυηιζηικά διαδπόμος ηπιών πεδίυν led ηυν θαλάμυν 

Σεκ.  

θνπόο Οπηηθέο θσηεηλέο ελδείμεηο 

Υξήζηεο Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό 

Πεξηγξαθή Σν θσηηζηηθό ζα είλαη κηθξνύ κεγέζνπο θαιαίζζεην θαη ζα απνηειείηαη από 
ηξία θσηεηλά πεδία κε ελζσκαησκέλεο ζεηξέο led (πξάζηλν πεδίν παξνπζίαο, 
θόθθηλν πεδίν θιήζεο, θίηξηλν πεδίν θιήζεο W.C.). Οη ελδείμεηο ζα είλαη 
νξαηέο από καθξηά θαη από όιεο ηηο γσλίεο (180ν)  

Δγθαηάζηαζε ην δηάδξνκν, πάλσ από ηελ πόξηα ηνπ ζαιάκνπ 

 

Σεπμαηικόρ ζηαθμόρ νοζηλεςηών 

Σεκ.  

θνπόο ηαζκόο ελδνεπηθνηλσλίαο γηα ηνπο λνζειεπηέο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη όια ηα 
αλαγθαία γηα ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θιήζεο . 

Υξήζηεο Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό 

Πεξηγξαθή Η κνλάδα ζα είλαη modular θαη ζα θέξεη θαη’ ειάρηζην ηα θάησζη ζηνηρεία: 
- ην έμππλν ςεθηαθό interface – επεμεξγαζηή ζεκάησλ 
- ην ςεθηαθό interface Duplex hands free ελδνεπηθνηλσλίαο 
- νζόλε ελδείμεσλ LCD θαη πιεθηξνιόγην ρεηξηζκώλ ελδνεπηθνηλσλίαο  
- έλα κεγάιν θόθθηλν κπνπηόλ θιήζεο κε ελζσκαησκέλν Led εθεζύραζεο 
- έλα πξάζηλν κπνπηόλ παξνπζίαο – αθύξσζεο κε ελζσκαησκέλν Led 

επηβεβαίσζεο 
- πίζσ από ηα κπνπηόλ ζα ππάξρνπλ Led ηα νπνία ζα δίλνπλ, ζε εξεκία, 

απαιό θσηηζκό πξνζαλαηνιηζκνύ επηηξέπνληαο ζηνλ αζζελή θαη ζηνπο 
λνζειεπηέο λα ηα βξίζθεη εύθνια ην βξάδπ.    

- βνκβεηήο κε ξπζκηδόκελε έληαζε (από ηνπο λνζειεπηέο)   
- ελζσκαησκέλν εληζρπηή ήρνπ 
- κεγάθσλν – κηθξόθσλν 

Δγθαηάζηαζε ηε ζηάζε λνζειεπηώλ 
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Κενηπικόρ ελεγκηήρ ηος ζςζηήμαηορ- πολςπλέκηηρ τηθιακών ζημάηυν 

Σεκ.  

θνπόο Έιεγρνο ζπζηήκαηνο θαη ηνπιάρηζηνλ 80 ζαιάκσλ 

Πεξηγξαθή Θα θέξεη κεηαιιηθό ζαζί θαη ζα πεξηιακβάλεη: 
- θεληξηθό επεμεξγαζηή ζεκάησλ  
- πξνγξακκαηηδόκελεο εηζόδνπο θαη εμόδνπο γηα έιεγρν εμσηεξηθώλ 

ζπζηεκάησλ όπσο ππξαλίρλεπζε, θσηηζκνί θ.ιπ. 

Δγθαηάζηαζε ε θεληξηθό ζεκείν ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ λνζνθνκείνπ 

 

Σξνθνδνηηθό ηνπ ζπζηήκαηνο 

Σεκ.  

θνπόο Σξνθνδνζία ηνπ ζπζηήκαηνο θιήζεο λνζειεπηώλ 

Πεξηγξαθή - switched power supply, 230VAC / 24VDC 
- ξεύκα ζηα 24VDC έσο 10A 
- απόδνζε > 85% 
- ειεθηξνληθή πξνζηαζία έλαληη βξαρπθπθιώκαηνο 

Δγθαηάζηαζε ε  θεληξηθό ζεκείν ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ λνζνθνκείνπ 

 

Καισδηώζεηο ζπζηήκαηνο: 
Σα θαιώδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη: γηα ην δίθηπν bus θαη ηηο επηκέξνπο 
θαισδηώζεηο ησλ ζαιάκσλ UTP 4" cat.5 θαη γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ζπζηήκαηνο 
H07VV-F 2x1,5mm2. 
 

Απνιύκαλζε εμνπιηζκνύ: 
Όινο ν εμνπιηζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα, ρσξίο αιινίσζή ηνπ, λα 
θαζαξίδεηαη / απνιπκαίλεηαη κε ππνρισξηώδε δηαιύκαηα.  
 

Σν ζύζηεκα ζα πιεξνί όια ηα δηεζλή standards : DIN41050, part 1 and 2 (visual and 
acoustic signaling), VDE0834 - VDE0839 (system protection), 89/336/EEG (EMC/EMI). 
 
Γενικοί όποι: 

 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θιήζεο λνζειεπηώλ, 
ελόο (1) έηνπο. 

 Παξνρή αληαιιαθηηθώλ γηα δύν (2) έηε ζηελ πξνζθεξόκελε ηηκή.   
 
      
3. ΓΙΑΡΚΔΙΑ - ΠΑΡΑΣΑΗ ΤΜΒΑΗ 
 
Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο είλαη 3 κήλεο. Γύλαηαη λα δνζεί  παξάηαζε κέρξη 1 κήλαο.  
 
4. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ, 
ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελώζεηο θπζηθώλ ή/θαη λνκηθώλ 
πξνζώπσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πνπ εξγάδνληαη θαη ιεηηνπξγνύλ λνκίκσο ζηελ 
Διιάδα. 
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5. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 
 
Η επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γίλεηαη λνκίκσο ζηελ 
ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ή ζην θαμ ή ζην e-mail πνπ δειώλεη ν ζπκκεηέρσλ, κε 
ππεύζπλε δήισζε ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππόδεηγκα. 
 
6. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 
Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηαηίζεληαη 
κέζα ζε έλαλ εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ πεξηιακβάλεη ηξεηο επί κέξνπο, 
αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: α) θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
ΤΜΜΔΣΟΥΗ», β) θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», γ) θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ», πνπ θάζε έλαο πεξηέρεη αληηζηνίρσο ηα ζηνηρεία ησλ θαησηέξσ 
παξαγξάθσλ 7, 8, 9. 
 
Ο εληαίνο θαη νη επί κέξνπο ζθξαγηζκέλνη, αλεμάξηεηνη θάθεινη ζα αλαγξάθνπλ: 
 

 Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδόκελνπ. 
 

 Ο εληαίνο θάθεινο «ΠΡΟΦΟΡΑ». Οη επί κέξνπο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
ΤΜΜΔΣΟΥΗ», «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 
 

 Σνλ αξηζκό ηεο δηαθήξπμεο, ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνύ, ηελ επσλπκία ηνπ 
δηελεξγνύληνο ηνλ δηαγσληζκό θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο. 
 
7. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 
O θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πεξηιακβάλεη: 
 
Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, όπσο ηζρύεη, 
ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηε δηαθήξπμε ππόδεηγκα. 
 
8. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
O θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηιακβάλεη ηα δεηνύκελα από ηελ δηαθήξπμε 
ζηνηρεία, θαζώο θαη ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ απνδεηθλύνπλ ηελ 
ηθαλόηεηά ηνπ (γλώζε θαη πείξα) λα εθηειέζεη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ. Η 
Σερληθή Πξνζθνξά ζα αμηνινγεζεί κόλν σο πξνο ηελ ηθαλόηεηα ηνπ δηαγσληδόκελνπ λα 
αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. 
 
9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
Ο θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε. 
 
10. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ  
 
Η θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδόκελν πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή, εθόζνλ 
ε πξνζθνξά ηνπ είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ιζόηηκεο 
ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβώο ηηκή. 
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11. ΚΡΑΣΗΔΙ 
 
α) Φπρηθή πγεία 2%, θόξνο πξνκεζεπηώλ 4%, ππέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 0,10% (ηέινο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ) 
β) θάζε άιιε λόκηκε θξάηεζε, πνπ ζα επηβιεζεί δηά Νόκνπ ή Απνθάζεσο ηνπ ΤΠ. 
ΟΙΚ. 
 
12. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
Η εμόθιεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο γίλεηαη κε βάζε ηελ θείκελε Ννκνζεζία.  
 
13. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ 
 
Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζηε δηαθήξπμε ηζρύεη ε θείκελε Ννκνζεζία. 
  
πλεκκέλα:  
1. Τπόδεηγκα ππεύζπλεο δήισζεο 
2. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 
3. Τπόδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 

πληάθηεο Σκεκαηάξρεο Πξνκεζεηώλ 
Τπνδηεπζπληήο 

Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο 

   

Αηθαηεξίλε Μπνπκπνπξή  Ιζκήλε Μαξηίλε Κσλζηαληίλνο Λύηξαο 

Γηνηθεηηθή Γηεπζύληξηα Γηεπζπληήο Ιαηξηθήο Τπεξεζίαο 

  

Παλαγηώηα Αλδξνύηζνπ Γεώξγηνο Μαραηξάο 
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1.Τπόδειγμα ςπεύθςνηρ δήλυζηρ 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

(Άξζξν 8 Ν. 1599/1986) 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε 
βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 9 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 
 
Πξνο: ΓΝΑ ΚΑΣ, για ηον διαγυνιζμό για νέο ζύζηημα κλήζηρ νοζηλεςηών 
ζε νοζηλεςηικέρ μονάδερ. 
 
Ο/Η (όλνκα)   :  
Δπώλπκν    :  
Όλνκα & επώλπκν παηέξα :  
Όλνκα & επώλπκν κεηέξαο :  
Ηκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σόπνο γέλλεζεο   :  
Σόπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο :  
 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
α.  Γελ έρσ  θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα από ηα 
αλαθεξόκελα ζηελ πεξίπησζε  (1) ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 
ΠΓ 118/2007. 
 
β. Γελ ηειώ ζε πηώρεπζε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο (πεξίπησζε 2, 
εδάθην α ηεο παξαγξάθνπ 2, ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/2007). 
 
γ. Γελ ηειώ ππό θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ ΚΝ 2190/1920, όπσο ηζρύεη, ή εηδηθή 
εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990, όπσο ηζρύεη, ή ππό άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο. 
 
δ. Δίκαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεώζεηο θαη σο πξνο ηηο 
ππνρξεώζεηο κνπ, πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
 
ε. Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθό επάγγεικά κνπ θαηά 
ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη …………  ………………………… 
 
δ. Έιαβα  γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα. 
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2. Τπόδειγμα ΤΓ για ηα ζηοισεία επικοινυνίαρ 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
(Αξζξν 8 Ν. 1599/1986) 

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε 
βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986) 
 

Ππορ ΓΝΑ ΚΑΣ 
για ηον διαγυνιζμό 

Νέο ζύζηημα κλήζηρ νοζηλεςηών ζε νοζηλεςηικέρ μονάδερ 
 
Ο/Η (όλνκα)   :  
Δπώλπκν    :  
Όλνκα & επώλπκν παηέξα :  
Όλνκα & επώλπκν κεηέξαο :  
Ηκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σόπνο γέλλεζεο   :  
Σόπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο :  
 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
Η γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ ππνγξάθνληα, ζρεηηθά κε ηνλ 
δηαγσληζκό, ζα γίλεηαη λνκίκσο ζηε θαησηέξσ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ή ζην θαησηέξσ 
θαμ ή ζην θαησηέξσ e-mail: 
 

Σαρπδξνκηθή 
δηεύζπλζε 

 

Φαμ & 
ηειέθσλν 

 

E-mail  

Δπσλπκία θαη 
ΑΦΜ 

 

 
(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα 
εηαηξείαο) 
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3. Τπόδειγμα οικονομικήρ πποζθοπάρ 
    

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

Σηκή πξν 
ΦΠΑ 

Αμία κε ΦΠΑ 
 

Αξηζκεηηθώο Αξηζκεηηθώο Οινγξάθσο 

 

Νέο ζύζηημα κλήζηρ 
νοζηλεςηών ζε 
νοζηλεςηικέρ 

μονάδερ  

   

ΤΝΟΛΟ   

ΦΠΑ   

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ   

 
 
Οη αλσηέξσ ηηκέο είλαη ζε επξώ θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ηπρόλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο θαη θάζε 
άιιε επηβάξπλζε. Η αμία πξν ΦΠΑ ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηε ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ. Δάλ 
ζηε ζηήιε αμία πξν ΦΠΑ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμύ ηεο ηηκήο αξηζκεηηθώο θα ηεο ηηκήο 
νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππόςε ε ηηκή νινγξάθσο. Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη 
κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
 

(Τπνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα) 
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ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 
ηελ Κεθηζηά, ζήκεξα ………………., νη ζπκβαιιόκελνη 

α) ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣ, Νίθεο 2, 145 61 ΚΗΦΙΙΑ, ΑΦΜ 
998965064, ΓΟΤ Κεθηζηάο, εθεμήο Ννζνθνκείν, εθπξνζσπνύκελν από ηνλ Γηνηθεηή 
Γεώξγην Μαραηξά θαη 

β) …………………………………………………….. ΑΦΜ …………………, ΓΟΤ 
………………., εθ΄εμήο Αλάδνρνο, εθπξνζσπνύκελε από ηνλ Γηαρεηξηζηή 
………………………….., 
ζπκθώλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα αθόινπζα. 
 
ΔΙΑΓΩΓΗ 
Η ……………………………………αλαδείρζεθε αλάδνρνο ………………………………, 
κε ηελ απόθαζε Γ ………………………….., κεηά από ……………………δηαγσληζκό 
(…………………). 
 
1.  Ανηικείμενο, ηίμημα, δέζμεςζη πιζηώζευν, διάπκεια 
Αληηθείκελν: …………………………………………………………………………………….. 
Σίκεκα: ………………………… € πιένλ ΦΠΑ, ήηνη ………………………… € κε ΦΠΑ. 
Βαξύλεη ηνλ θσδηθό ……………….  ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2014. 
 
Γέζκεπζε πηζηώζεσλ: Έηνο 2014, ……………………. € κε ΦΠΑ, ΑΓΑ ………………… 
Γηάξθεηα: …………………………………… 
Η δηάξθεηα κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη έλα εκεξνινγηαθό έηνο. Μνλνκεξώο από ην 
Ννζνθνκείν γηα 2 κήλεο, κε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Αλαδόρνπ γηα ηνπο επόκελνπο 10.  
 
2.  Παπαλαβή επγαζιών, ηιμολόγηζη, εξόθληζη 
Η παξαιαβή ησλ εξγαζηώλ γίλεηαη από επηηξνπή, πνπ ζπληάζζεη ην πξσηόθνιιν 
παξαιαβήο. Αληίγξαθν απηνύ παξαδίδεηαη ζηνλ Αλάδνρν, γηα λα εθδώζεη ην αληίζηνηρν 
ηηκνιόγην, πνπ πξέπεη λα αλαθέξεη θαη ηνλ αξηζκό ηεο ζύκβαζεο, εθηόο από ηα 
ζηνηρεία πνπ νξίδεη ν Νόκνο. 
Σηκνιόγηα πνπ εθδίδνληαη πξηλ από ηε ζύληαμε πξσηνθόιινπ παξαιαβήο δελ είλαη 
απνδεθηά θαη επηζηξέθνληαη ζηνλ εθδόηε. 
Σα ηηκνιόγηα παξαδίδνληαη ΜΟΝΟ ζηε Γηαρείξηζε ή ζην Πξσηόθνιιν. 
Δμνθινύληαη κε ρξεκαηηθό έληαικα, κέζα ζηε λόκηκε πξνζεζκία. 
 
3. Δγγςηηική επιζηολή καλήρ εκηέλεζηρ 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………….… 
 
4. Κπαηήζειρ 
α) Φπρηθή πγεία 2%, θόξνο πξνκεζεπηώλ 4%, ππέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 0,10% (ηέινο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ) 
β) θάζε άιιε λόκηκε θξάηεζε, πνπ ζα επηβιεζεί δηά Νόκνπ ή Απνθάζεσο ηνπ ΤΠ. 
ΟΙΚ. Αλ γίλνπλ αιιαγέο, εθαξκόδνληαη νη θξαηήζεηο ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηνπ 
εληάικαηνο. 
 
5.   Δκσώπηζη απαιηήζευν 
Ο Αλάδνρνο επηηξέπεηαη λα εθρσξήζεη απαηηήζεηο ηνπ από ηε ζύκβαζε ζε Σξάπεδεο ή 
ζε εηαηξείεο δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζηελ Διιάδα. ηα 
εθρσξεκέλα ηηκνιόγηα λα αλαγξάθεηαη εκθαλώο πξνο πνηνλ έρνπλ εθρσξεζεί. Αλ 
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εμνθιεζεί έληαικα ζηνλ Αλάδνρν γηα εθρσξεκέλα ηηκνιόγηα, απηόο ππνρξενύηαη λα 
απνδώζεη ηα εηζπξαρζέληα ζε απηόλ ζηνλ νπνίν έρνπλ εθρσξεζεί ηα ηηκνιόγηα. 
 
6.   Λοιποί όποι 
Αλ δελ απαηηεζεί ε εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, ην Ννζνθνκείν κπνξεί λα ηε ιύζεη 
κνλνκεξώο θαη αδεκίσο, κεηά από έγγξαθε ελεκέξσζε ηνπ Αλαδόρνπ έλαλ κήλα πξηλ. 
 
7.    Γυζιδικία 
Η επίιπζε δηαθνξώλ από ηε ζύκβαζε είλαη αξκνδηόηεηα ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο. 
 
Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζηε ζύκβαζε ηζρύνπλ νη γεληθέο δηαηάμεηο. 
 
Μεηά ηελ αλάγλσζε θαη ηε βεβαίσζε ηεο παξνύζαο, νη ζπκβαιιόκελνη ππέγξαςαλ έλα 
πξσηόηππν θαη ν Αλάδνρνο έιαβε αληίγξαθν. 
 

Οη ζπκβαιιόκελνη 
 

Γηα ηνλ Αλάδνρν  Γηα ην Ννζνθνκείν 

  

 Γεώξγηνο Μαραηξάο 
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