
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

 2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ‘’ΤΖΑΝΕΙΟ’’  
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              ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210-4592592  FAX: 210-4592597   Πληροφορίες : ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ       

 
                                                                           Πειραιάς: 05-06-2020 

                                                                      Αρ. πρωτ.: 7949  
 
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   ΑΡΙΘΜ. 2012 / 2020 

 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ   ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ(1)  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕΙΡΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 
 
 
 
 

                                     ΤΗΣ                      05 -06 - 2020 

 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
 

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ                    
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
3. ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ- 
 -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
4.  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Τ.Ε.Υ.Δ 
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                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

     2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

                               ‘’ΤΖΑΝΕΙΟ’’ 
                                                        Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η           ( 2012 / 2020 )         
 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ MEIOΔOTIKOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                   
 

Συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ποσού # 24.500,00,00 #  € πλέον Φ.Π.Α 

 Σύμφωνα με την 14/20-05-2020 θ. 12Ο  απόφαση του Δ. Σ.   

 π ρ ο κ η ρ ύ σ ε τ α ι 
     
Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

KAI EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ(1)  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,  με κριτήριο 

κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής. 

     Επισυνάπτονται : 
 

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ  ΚΑΙ                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α   
    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -   

              Τ.Ε.Υ.Δ                                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β   
 
 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 23/06/2020 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ 
ΩΡΑ: 14.00  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ :     24 /  06 / 2020, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ  ΩΡΑ   10 π.μ 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    :  120 ημέρες 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  : «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ –ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

           Πειραιάς,   05 / 06/ 2020   
 

                                                                                                     Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  
                                                                                ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 
 
 
 
   
 
                                                                                               ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  2η Υ.Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

                               ‘’ΤΖΑΝΕΙΟ’’ 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 

 
 Η προσφορά υποβάλλεται, δακτυλογραφημένη και συνοδευόμενη από ένα 

αντίγραφο. Θα φέρει τη φίρμα του προσφέροντα, θα απευθύνεται στο Γενικό Νοσοκομείο 

Πειραιά ‘’ΤΖΑΝΕΙΟ’’ και θα φέρει σαν τίτλο την προμήθεια - υπηρεσία που αφορά,  στοιχεία 

που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τον περιέχει.  

 
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή 

σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

 
 
Οι προσφορές θα κατατίθενται  σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Προμηθειών 

(Αφεντούλη & Ζαννή  3ος όροφος) , αφού πρώτα πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου στο 

Γραφείο Πρωτοκόλλου (ισόγειο Κεντρικού Κτιρίου) μέχρι  και την προηγούμενη εργάσιμη 

ημέρα  από την αποσφράγιση του διαγωνισμού και ώρα 14:00μμ, δηλαδή μέχρι και την 

23-06-2020 .  

Ημερομηνία υποβολής / παραλαβής θα θεωρείται η ημερομηνία που πιστοποιείται με 

τον αριθμό πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν γίνονται 

δεκτές σαν εκπρόθεσμες. 

Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος, ο τίτλος 

του διαγωνισμού καθώς και η Επωνυμία του φορέα. 

Εφόσον η προσφορά αποσταλεί με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία Διενέργειας, να 

φέρει την ένδειξη, «Να μην ανοιχθεί από την Γραμματεία». 

Εντός του φακέλου της προσφοράς θα πρέπει επί ποινής αποκλεισμού να 

περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
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1. Φάκελος τεχνικής προσφοράς με αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία και 

πιστοποιητικά (τεχνικά φυλλάδια, ISO προϊόντων και κατασκευαστικών οίκων, 

οδηγίες χρήσης, service και ανταλλακτικά, εγγυήσεις κ.λ.π) για το προσφερόμενο 

είδος όπως ζητούνται στις τεχνικές προδιαγραφές 

2. Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής,  ο οποίος θα περιλαμβάνει το Τ.Ε.Υ.Δ* και 

τα πιστοποιητικά και έγγραφα τα οποία η Υπηρεσία απαιτεί να κατατεθούν μαζί 

με την κατάθεση της προσφοράς και αναφέρονται στο Τ.Ε.Υ.Δ για λόγους 

ταχύτητας και αποτελεσματικότητας της διαδικασίας 

3. Φάκελος οικονομικής προσφοράς 

           Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Euro. ανά μονάδα 

 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός 

από τον Φ.Π.Α., ο οποίος θα υπολογίζεται χωριστά. 

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες του 

Παρατηρητηρίου Τιμών, εφ’ όσον υπάρχει καταχώρηση γι’ αυτά, κατά το χρόνο υποβολής 

της προσφοράς και υποβάλλονται,  σύμφωνα με τα απαιτούμενα στοιχεία του ακόλουθου 

πίνακα (απαράβατος όρος): 

 

α

/

α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΙΔΟΥΣ (από 

Διακήρυξη) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ

Σ 

ΚΩΔ. 

ΠΑΡΑΤΗΡ. 

ΤΙΜΩΝ Ε.Π.Υ 

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡ. 

ΤΙΜΩΝ 

Ε.Π.Υ 

ΚΩΔ. 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

GMDN ΕΚΑΠΤΥ 

1 21012064 Κεντρική μονάδα       

 

*Τυποποιημένο Εντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) πρότυπο του οποίου 

προσαρμοσμένο στον παρόντα Διαγωνισμό επισυνάπτεται στην παρούσα Διακήρυξη ενώ 

στην αρχική γενική του μορφή ευρίσκεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 

στην ηλεκτρονική σελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δηλαδή στο www.eaadhsy.gr /Αρχική σελίδα/ 

«Τυποποιημένο Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης-ΤΕΥΔ και Οδηγίες συμπλήρωσής του». 

Επίσης μπορεί να αποσταλεί σε επεξεργάσιμη μορφή (word) στους συμμετέχοντες 

κατόπιν επικοινωνίας τους με το Γρ. Προμηθειών (210-4592592 Λαζάρου) 

http://www.eaadhsy.gr/
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• Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 

  

Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης, υπό αίρεση, ή τέτοιες 

που τροποποιούν τους όρους  της διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές. 

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει, μέσα στο χρόνο παράδοσης που ορίζει η 

σύμβαση στις αποθήκες του Νοσοκομείου με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή. 

 

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις ισχύουσες περί προμηθειών -υπηρεσιών 

(συνοπτικοί διαγωνισμοί)  διατάξεις, ιδίως Ν.4412 / 2016 άρθρο 117 και επομ. και άρθρο 

107 Ν. 4497 / 13-11-2017.  Η αρμόδια Επιτροπή, προβαίνει στην αποσφράγιση των 

γραπτών, κατατεθεισών προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, 

και ταυτόχρονα τις μονογράφει κατά φύλλο ( όλα τα δικαιολογητικά – τεχνικά και 

οικονομικά στοιχεία ), με προαιρετική παρουσία των συμμετεχουσών στο διαγωνισμό 

εταιρειών. 

Σε περίπτωση ισοτιμίας προσφορών σε ένα ή περισσότερα είδη, πριν την κατακύρωση θα 

προηγηθεί διαδικασία κλήρωσης μεταξύ των ισότιμων προσφορών για την οποία θα 

ενημερωθούν έγκαιρα οι συμμετέχοντες 

 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δηλώνουν εγγράφως ότι αποδέχονται όλους τους 

όρους αυτού. 

 

 

Οσον αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η 

πρόβλεψη του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4605/2019 

άρθρο 43 παραγρ. 12β: 
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 «Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 

που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της 

παραγράφου 1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της 

προθεσμίας υποβολής, το οποίο να συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία 

να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα 

αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο 

απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν 

εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει τη 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή 

αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο της κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης 

του άρθρου 79 παραγραφος 5 εδάφιο α’, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης 

και της διαφάνειας». 

 

Εφόσον τα προσκομισθέντα είδη και οι τεχνικές εργασίες δεν είναι σύμφωνα με την 

υπογραφείσα σύμβαση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες από την 

κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να τα αντικαταστήσει με άλλα σύμφωνα ή να προβεί 

στις αναγκαίες εργασίες για τη συμπλήρωση ή διόρθωση του έργου . 

 

Εγγυήσεις 

Σύμφωνα με το άρθρο 72.1β του Ν. 4412 / 2016 σε περίπτωση που προκύψει σύμβαση που 

υπερβαίνει τις 20.000 Ευρώ, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης 

εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής αυτής πρέπει να καλύπτει όλο το διάστημα της σύμβασης  

και ένα(1) ακόμα μήνα. 

 
 

Επισήμανση: Οι συμβάσεις που ενδεχομένως θα προκύψουν από την κατακύρωση του 

παρόντος Διαγωνισμού παύουν αυτοδίκαια  σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης από 

αντίστοιχο δημόσιο διαγωνισμό του Νοσοκομείου ή αντίστοιχης  σύμβασης που θα 

υπογραφεί σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο. 





                                                                       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α                     

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α/Α ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ 
ΣΕ € 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΙΑΣ ΜΕ 
Φ.Π.Α ΣΕ € 

1 21012064 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΜ  1 1.000,00   1.000,00 240,00 1.240,00 

    2 21012020 ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΜ   2 1.200,00   2.400,00 576,00 2.976,00 

    3 21007171 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΜ 21 714,28 
  
15.000,00 3.600,00 18.600,00 

    4 21007172 
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΜ 18 333,33   6.000,00 1.440,00 7.440,00 

 15000029 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ  1       100,00    24,00 124,00 

 ΣΥΝΟΛΑ   106  24.500,00  30.380,00 

 

 

 

 

 

 





ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια συστήματος καθορισμού σειράς προτεραιότητας 

για τις ανάγκες της Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων – Επειγόντων Ιατρείων του Τζάνειου 

Νοσοκομείου. Πιο αναλυτικά, το προς προμήθεια σύστημα είναι απαραίτητο :  

 

• για να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Νοσοκομείου όπου 

υπάρχει αθρόα προσέλευση πολιτών, 
• για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων και κυρίως, 
• για την ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών. 

 

Τα κύρια σημεία της διαδικασίας που διεκπεραιώνεται από το  σύστημα περιγράφονται ως εξής : 

Ο συναλλασσόμενος ή ο συνοδευόμενος με ασθενοφόρο προσέρχεται στο γκισέ τμήμα 

Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων – Επειγόντων Ιατρείων του Νοσοκομείου για να εξυπηρετηθεί 

και λαμβάνει αριθμό προτεραιότητας από το προσωπικό για να εξυπηρετηθεί από το τμήμα της 

διαλογής. Ο αριθμός προτεραιότητας που θα εκδίδει το σύστημα θα πρέπει να συνδέεται 

αυτοματοποιημένα με τον αριθμό μητρώου του συναλλασσόμενου μέσω της πλατφόρμας της 

ΗΔΙΚΑ Α.Ε ( Ο χειριστής θα πληκτρολογεί ή θα σκανάρει τον αριθμό μητρώου στο σύστημα), για 

λογιστικούς λόγους και για την μελλοντική λογιστικοποίηση των υπηρεσιών.Το ιατρικό 

προσωπικό στο τμήμα διαλογής καλεί τον αριθμό του συναλλασσόμενου και ορίζει την 

σοβαρότητα του περιστατικού (χρωματικά) σε ποιο ιατρείο θα πρέπει να πάει ο 

συναλλασσόμενος. Στη συνέχεια ο συναλλασσόμενος, περιμένει στο χώρο αναμονής μέχρι να 

κληθεί ο αριθμός συναλλαγής του από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των ιατρείων. Το 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των ιατρείων, θα μπορεί να «στείλει» μέσω του τερματικού 

θυρίδας τον συναλλασσόμενο σε άλλο ιατρείο για περαιτέρω εξετάσεις. Το σύστημα θα πρέπει 

να καταγράφει όλες τις κινήσεις του κάθε συναλλασσόμενου, για να μπορεί μελλοντικά η 

διοίκηση να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία τόσο για την χρέωση του κάθε συναλλασσόμενου, αλλά 

και για την λειτουργική κατάσταση της υπηρεσίας. Όλα τα στοιχεία θα πρέπει να είναι σε 

επεξεργάσιμη μορφή. 

Το προς προμήθεια σύστημα θα είναι αρίστης ποιότητας και θα τηρεί όλους τους κανόνες 

διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές τόσο 

γενικά για το προς προμήθεια σύστημα περιγράφονται στη συνέχεια. 

 

Το σύστημα θα αποτελείται από: 

▪ Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας,  

▪ Εκτυπωτική Μονάδα,  

▪ Τερματικά θέσης εργασίας,  

▪ Κεντρικό Φωτεινό Πίνακα,  

▪ Φωτεινούς Πίνακες Θέσεως Εργασίας,  

▪ Ηχητική ειδοποίηση,  

▪ Λογισμικό στατιστικών.   
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1. Κεντρική μονάδα επεξεργασίας 

Μέσω της Κεντρικής Μονάδας του συστήματος να γίνεται ο έλεγχος διαχείρισης των 

περιφερειακών μονάδων , υποσυστημάτων καθώς και η καταγραφή δεδομένων. 

Η Κεντρική Μονάδα θα είναι software based και θα εγκατασταθεί στον κεντρικό server του 

συστήματος. Η σύνδεση με τα υποσυστήματα θα γίνεται μέσω του δικτύου Ethernet. Σε κάθε 

νούμερο σειράς που εκδίδεται ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει τον αριθμό μητρώου του 

ασθενή. Εξωτερικά συστήματα θα μπορούν να συνδέονται στην Κεντρική Μονάδα και με 

web service να ζητούν τις κινήσεις των ασθενών στα διάφορα ιατρεία. 

Η Κεντρική Μονάδα πρέπει να έχει την δυνατότητα να διαχειρίζεται περισσότερο από : 20 

Εκτυπωτικές Μονάδες Έκδοσης Εισιτηρίων, 68 Ηχητικές Ειδοποιήσεις, 68 Κεντρικούς 

Φωτεινούς Πίνακες, 68 Φωτεινούς Πίνακες Θέσεων Συναλλαγής, 68 Τερματικά Θέσης 

Εργασίας.  

Από το πρόγραμμα του συστήματος, πρέπει να ρυθμίζεται η ώρα, η Ημερομηνία, η διάταξη 

του λογοτύπου και του κειμένου των εισιτηρίων, η αποθήκευση των στατιστικών στοιχείων.  

Η Κεντρική Μονάδα να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται άμεσα οποιαδήποτε μονάδα του 

υποσυστήματος βρεθεί ή προστεθεί στο δίκτυο.  

Η Κεντρική Μονάδα να έχει ενσωματωμένο Web Server, μέσω του οποίου θα πρέπει να 

λειτουργούν τα εικονικά (web) τερματικά, και να γίνεται η παρουσίαση των στατιστικών 

στους εξουσιοδοτημένους χρήστες. 
. 

 

2. Λογισμικό ελέγχου καταγραφής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων 

Το λογισμικό ελέγχου καταγραφής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων να είναι μια 

ολοκληρωμένη εφαρμογή Web based. 

Η εφαρμογή να υποστηρίζει τις κάτωθι λειτουργίες:  

• Web based εφαρμογή, όλοι οι χειριστές να συνδέονται μέσω web browser π.χ. Internet 

Explorer 

• Ρύθμιση υπηρεσιών 

• Καταχώρηση εργασιών σε κάθε υπηρεσία 

• Ονόματα χειριστών για κάθε υπηρεσία 

• Θέσεις τερματικών για κάθε υπηρεσία 

• Λήψη στατιστικών στοιχείων 

• Αποστολή ρυθμίσεων σε περίπτωση αλλαγών 

• Εντολή μηδενισμού αριθμών από την εφαρμογή 

• Ρύθμιση φωτεινότητας των Φωτεινών Ενδείξεων 
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• Προγραμματιζόμενη αντιστοίχηση πλήκτρων-υπηρεσιών.  

• Αποστολή μηνύματος ενημέρωσης πελατών που εκτυπώνεται στο εισιτήριο  

• Ρύθμιση από τον διαχειριστή των δικαιωμάτων πρόσβασης του κάθε χειριστή στην εφαρμογή  

• Στατιστικά στοιχεία σε κατηγορίες ανά έτος, μήνα, ημέρες και κίνηση συγκεκριμένης μέρας 

• Δεδομένα για αριθμό πελατών, χαμένα εισιτήρια, χρόνους αναμονής, χρόνους εξυπηρέτησης 

• Επιλογή ομαδοποίησης ανά υπηρεσία, εργασία, χειριστή, θέση εργασίας 

• Εφαρμογή κριτηρίων για εμφάνιση των δεδομένων που αναζητά ο χειριστής 

• Εμφάνιση αποτελεσμάτων σε μορφή πίνακα και σε μορφή γραφήματος 

• Εξαγωγή στατιστικών σε EXCEL για τυχόν επιπλέον διαχείριση ή εισαγωγή δεδομένων σε άλλη 

εφαρμογή 

Σε όλες τις περιπτώσεις να μπορούμε να επιλέξουμε ως κριτήριο αναζήτησης με: από .. έως, 

την ώρα, την ημέρα, τον μήνα, το έτος. Επιπλέον το πρόγραμμα να έχει δυνατότητα εξαγωγής 

δεδομένων σε αρχεία Excel, και txt.  

Ο χρήστης να μπορεί να εκτυπώσει τα δεδομένα στη μορφή που θέλει.  Να υπάρχει η 

δυνατότητα αναδρομής σε προηγούμενες μέρες. 

3. Μηχανή έκδοσης εισιτηρίων 

 Απαιτούνται 2 (δυο) μηχανές έκδοσης εισιτηρίων οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν η κάθε μία 

τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 

1. Θα πρέπει να στηρίζεται πάνω στον πάγκο εργασίας των εργαζομένων στην γραμματεία, ώστε 
να καθίσταται εύκολη η χρήση της από τους εργαζομένους.  

2. Ελάχιστο ζητούμενο πλήθος υπηρεσιών 32 
3. Να διαθέτει χαρακτηριστικά βαρέως τύπου 
4. Θα διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή με ταχύτητα τουλάχιστον 20 cm/sec, με εύρος 

εκτύπωσης περίπου 5 έως 8 cm και με ικανό αριθμό και μέγεθος χαρακτήρων εκτύπωσης. 
5. Να έχει Χαρακτήρες Ελληνικούς, Λατινικούς, Κεφαλαία και μικρά γράμματα, σε οποιοδήποτε 

μέγεθος γραφικά λογότυπα. 
6. Να έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης σε οποιοδήποτε σημείο και με οποιοδήποτε Format των 

ακόλουθων στοιχείων : 
• Λογότυπος επιλογής της Διεύθυνσης της υπηρεσίας. 
• Ημερομηνία και ώρα. 
• Η εργασία (υπηρεσία) για την οποίαν εκδίδεται το δελτίο. 
• Τουλάχιστον τριψήφιος αριθμός προτεραιότητας. 
• Ο μέσος χρόνος αναμονής του συναλλασσόμενου. 
• Σύντομο πρόσθετο κείμενο επιλογής της αντίστοιχης Διεύθυνσης. 

7. Δυνατότητα εναλλαγής των μηνυμάτων που εκτυπώνονται στα εισιτήρια με τρόπο της 
αρεσκείας της Διεύθυνσης. 

8. Το μέγεθος ρολού των εισιτηρίων θα πρέπει να καλύπτει την έκδοση τουλάχιστον δύο χιλιάδων 
(2.000) εισιτηρίων. 

9. Από τον υποψήφιο προμηθευτή θα πρέπει να δοθεί αναλυτική περιγραφή των διαστάσεων των 
εισιτηρίων (πλάτος, μήκος), καθώς και οι δυνατότητες εκτύπωσης (τύποι και μεγέθη 
γραμματοσειρών). 
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10. Η κοπή του εισιτηρίου θα πρέπει να είναι εύκολη. 
11. Να χρησιμοποιεί θερμικό χαρτί 
12. Το χαρτί να μην είναι προτυπωμένο 
13. Θα δίνεται η δυνατότητα αυτόματου μηδενισμού και επανέναρξης αρίθμησης, καθώς και η 

δυνατότητα μηδενισμού της αρίθμησης εφ’ όσον κριθεί απαραίτητο. 
14. Η κάθε μηχανή έκδοσης εισιτηρίων θα πρέπει να συνοδεύεται από δέκα (10) ρολά χαρτί, 

καθένα από τα οποία να καλύπτει την έκδοση τουλάχιστον 2.000 εισιτηρίων 
 

 

4. Κεντρικός φωτεινός πίνακας 
 

Απαιτούνται συνολικά τρείς (3) κεντρικοί φωτεινοί πίνακες LED Monitor 49 inch  τα 

οποία και θα τοποθετηθούν σε σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία, εντός του 

περιβάλλοντα χώρου της Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων – Επειγόντων Ιατρείων 

Ο κάθε πίνακας θα  έχει ανάλυση τουλάχιστον 1920 x 1080 (FHD), φωτεινότητα 450 nit 

και Contrast Ratio: 4,000,000 : 1, Είσοδοι-Έξοδοι: HDMI (3), DP, DVI-D, RGB. 

Ο κάθε πίνακας θα  έχει διάσταση monitor: (Π x Υ x Β): 1,102.2 x 638.5 x 54mm 
 

1. Φωτεινοί πίνακες θέσεων συναλλαγής 
 

1. Ο φωτεινός πίνακας θέσης εργασίας να είναι άριστης κατασκευής και ποιότητας του ιδίου 
αναγνωρισμένου εργοστασίου κατασκευής της κεντρικής μονάδας και της μηχανής έκδοσης 
εισιτηρίων. 

2. Να απεικονίζει σε στατικό τμήμα του πίνακα τον αριθμό της θέσης εργασίας με το οποίο να 
χαρακτηρίζεται η συγκεκριμένη θέση εργασίας 

3. Ο πίνακας να αυξομειώνει την φωτεινότητα του αριθμού προτεραιότητας 
4. Ο φωτεινός πίνακας θέσης εργασίας να αποτελείται από οθόνη λυχνιών LED τύπου FULL 

MATRX FULL COLOR (RGB) με δυνατότητα απεικόνισης δεκαέξι τουλάχιστον χρωμάτων ώστε να 
είναι δυνατή η προβολή με διαφορετική χρωματική απεικόνιση των επιμέρους υπηρεσιών. 

5. Η ανάλυση του πίνακα να είναι τουλάχιστον 16 Χ24 pixels 
6. Η οδήγηση των led να είναι στατική (static driving). 
7. Το πλαίσιο του πίνακα να είναι κατασκευασμένο από προφίλ αλουμινίου ή άλλο συνθετικό 

υλικό άριστης εμφάνισης και χρώματος που θα υποδειχθεί και θα εγκριθεί από την υπηρεσία   
8. Η επικοινωνία με την κεντρική μονάδα να είναι καλωδιακή, να είναι αμφίδρομη και να 

υλοποιείται καλωδιακά μέσω RS485 ή RS422  
9. Να διαθέτει τις κατάλληλες μηχανολογικές υποδομές για ασφαλή στήριξη και ανάρτηση. 
 

6 Τερματικό θέσης συναλλαγής 

1. Κάθε τερματικό θέσης συναλλαγής θα διαθέτει οθόνη LCD, η οποία θα μπορεί να απεικονίσει 
στον χειριστή, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον συναλλασσόμενο (χρωματική 
αποτύπωση του περιστατικού, αριθμός περιστατικού, αποστολή περιστατικού σε άλλο ιατρείο 
κ.τ.λ.) 

2. Τα τερματικά θέσης συναλλαγής θα είναι κατάλληλα για επιτραπέζια ή επιτοίχια τοποθέτηση. 
Οι διαστάσεις τους θα είναι όσο το δυνατόν μικρότερες, ώστε να μην καταλαμβάνουν 
σημαντικό χώρο στην επιφάνεια της θέσης εργασίας.  

3. Να έχουν εργονομική μορφή. 





 

Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης.  2012 / 2020                                             

 

5 

 

 

4. Η επικοινωνία του τερματικού θέσης εργασίας με την κεντρική μονάδα να είναι καλωδιακή 
μέσω δικτύου Ethernet. 

 

Στα δεκατρία ιατρεία θα τοποθετηθούν τερματικά θέσης συναλλαγής LCD και στα υπόλοιπα 

εφτά ιατρεία θα εγκατασταθούν στους υπάρχοντες Η/Υ virtual τερματικό, το οποίο θα δίνει την 

δυνατότητα στο προσωπικό να διαχειρίζεται την σειρά αναμονής.  

7. Γενικές απαιτήσεις του συστήματος 

1. Η τάση λειτουργίας των μηχανημάτων με τα οποία έρχονται σε επαφή είτε οι υπάλληλοι της 
υπηρεσίας ή οι συναλλασσόμενοι θα είναι έως 24 V (DC). 

2. Η εγκατάσταση να γίνει με τρόπο ασφαλή και καλαίσθητο. Για το σκοπό αυτό θα 
χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες ψευδοροφές και διελεύσεις καλωδίων, θα εγκατασταθούν τα 
απαραίτητα κανάλια κ.τ.λ. 

3. Όλα τα επιμέρους τμήματα του εξοπλισμού και του λογισμικού του προσφερόμενου 
συστήματος θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
απρόσκοπτη λειτουργία του. Αυτό θα πρέπει να πιστοποιείται με έγγραφη βεβαίωση του 
κατασκευαστικού Οίκου.  

 

8. Εγκατάσταση του συστήματος 

1. Ο προμηθευτής θα πρέπει οπωσδήποτε να εγκαταστήσει πλήρως τον εξοπλισμό, μαζί με τις 
απαραίτητες υποδομές καλωδιώσεων σύνδεσης μεταξύ των στοιχείων του συστήματος, κατά 
τέτοιον τρόπον ώστε με το πέρας της εγκατάστασης το σύστημα να παραδοθεί πλήρες και 
έτοιμο να τεθεί αμέσως σε λειτουργία. Το κόστος εγκατάστασης των παραπάνω θα 
συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό κόστος της προσφοράς των υποψήφιων προμηθευτών. 

2. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 για τον Σχεδιασμό, 
Παραγωγή, Εγκατάσταση και Τεχνική Υποστήριξη συστημάτων σειράς προτεραιότητας. 
 
 

9. Χρόνος παράδοσης  

Το σύστημα θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία από τον ανάδοχο, εντός 90 ημερών από την 
ανάθεση. 

 

                                                          

 

 





                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Β 
    

                ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ) 

                           Άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412 / 2016  Α 147) 
           Για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων  
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 
διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής  
- Ονομασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99222008 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Αφεντούλη & Ζαννή –Πειραιάς Τ.Κ 
18536 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Λαζάρου Κυριάκος 
- Τηλέφωνο: 210-4592592 
- Ηλ. ταχυδρομείο: lazarou@tzaneio.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.tzaneio.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): συνοπτικός διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ(1)  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 30211500-6,30171000-8,34992000-
7, 31224500-7, 51610000-1 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ006815329 / 04-06-2020 (αριθμ. εγκεκρ. Αιτήματος) 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργο (προμήθειες και εγκατάσταση συτήματος) 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 2012 / 
2020  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ KAI EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΝΟΣ(1)  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ 
ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
 
 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

 
 
 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

2. δωροδοκία 

3. απάτη 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουi το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
παραπάνω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
Σε ενδεχόμενο αρνητικής δήλωσης 
κατατίθενται στο φάκελο δικαιολογητικών 
συμμετοχής μαζί με την υπόλοιπη 
προσφορά, τα σχετικά ποινικά μητρώα 
του/των νομίμων εκπροσώπων του 
οικονομικού φορέα από τα οποία 
προκύπτει η μη υπαγωγή του στα 
αδικήματα που αναφέρονται  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
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Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

 Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςi, στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  
Σε ενδεχόμενο θετικής δήλωσης 
αναφέρονται τα σχετικά πιστοποιητικά 
ασφαλιστικής και φορολογικής 
ενημερότητας και κατατίθενται στο 
φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής μαζί 
με την υπόλοιπη προσφορά 
 

 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαi; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:  
 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής  ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

 Καταλληλότητα 

 

Καταλληλότητα Απάντηση 

 Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής 
 

[…] 
 
Κατατίθεται σχετικό πιστοποιητικό 
εγγραφής στο φάκελο δικαιολογητικών 
συμμετοχής μαζί με την υπόλοιπη 
προσφορά 
 
 

 
 

 Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, 
με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα 
των προϊόντων, επαληθευόμενη με 
παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν: 
 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
Εάν ναι αναφέρονται τα σχετικά 
πιστοποιητικά που  περιέχονται στο 
φάκελο της τεχνικής προσφοράς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Μέρος V –Τελική Δήλωση 

Ο παρακάτω υπογράφων, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV παραπάνω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

 Δηλώνω επισήμως ότι καταθέτω  τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 
εγγράφων που αναφέρονται 





 

Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης.  2012 / 2020                                             

 

11 

 

 

 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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