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Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης 
Εσρωπαϊκής Ένωζης 

  

                                                                                         Αιεμαλδξνύπνιε 04/06/2021 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                             Αξηζκόο Ξξσηνθόιινπ: 22736 

4Η Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ                                              ΑΝΑΡΣΗΣΕA  ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ                                                    ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ   

ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ                                                    

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ : Π. ΔΛΔΤΘΔΡΙΑΓΗ                                                       

ΣΗΛ.: 2551353401 FAX: 2551353409 

E-MAIL: PROSFORES@PGNA.GR 

 

  

 
ΘΔΚΑ: «Δπαλαιεπηηθή Ξξόζθιεζε πνβνιήο Ξξνζθνξώλ κε αληηθείκελν ηελ 

πξνκήζεηα νρήκαηνο, πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 20.000,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ ζην πιαίζην    πινπνίεζεο ηνπ πνέξγνπ 2, ηεο Ξξάμεο 

«Αλάπηπμε παηδνςπρηαηξηθώλ ππεξεζηώλ από ηελ Θηλεηή Κνλάδα  Τπρηθήο γείαο 

ηνπ Ξ.Γ.Λ.Αιεμ/πνιεο» κε Θσδηθό ΝΞΠ 5041459 πνπ είλαη εληαγκέλε ζην 

Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα «Αλαηνιηθή Καθεδνλία Θξάθε 2014-2020»». 

  

ΠΣΔΡ.: α. Σν Ν. 4412/16  «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) φπσο ηξνπνπνηεκέλνο 

ηζρχεη. 

β. ηνλ Ν. 4782/2021 (Φ.Δ.Κ. 36/Α/09.03.2021), «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη 

αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο 

ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία». 

γ.Σν Π.Γ.  80/16  «Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο»  

δ. Σελ απφθαζε Γηνηθεηή ππ΄αξηζ.πξση. 14323/12-05-2020 πνπ αθνξά ηνλ νξηζκφ 

Δπηηξνπήο ζχληαμεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα 

ε. ηελ ππ΄αξηζ.πξση. Θ.24/Γ8/15-07-2020 απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

αθνξά ηελ Έγθξηζε Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα  

ζη. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 2342/21-05-2019 Απφθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο 

«Αλάπηπμε παηδνςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηελ Κηλεηή Μνλάδα Φπρηθήο Τγείαο 

ηνπ Π.Γ.Ν.Αιεμ/πνιεο» κε θσδηθφ ΟΠ 5041459 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε 2014-2010». 

δ. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 427/30-01-2020 Σξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο Έληαμεο ηεο 

Πξάμεο «Αλάπηπμε παηδνςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηελ Κηλεηή Μνλάδα Φπρηθήο 

Τγείαο ηνπ Π.Γ.Ν.Αιεμ/πνιεο» κε θσδηθφ ΟΠ 5041459 ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε 2014-2010» ζηελ νπνία εηζάγεηαη απφ ηελ 

Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο γηα δηαρεηξηζηηθνχο 

ιφγνπο 2ν Τπνέξγν ζηελ Πξάμε κε ηίηιν : «ΑΓΟΡΑ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΔ ΥΡΗΗ ΡΗΣΡΑ 

ΔΤΔΛΙΞΙΑ ΔΣΠΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΙΥΤΗ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 1». 

                                ΠΡΟ: 
                             ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

              

        

ΑΔΑ: 6Σ954690Ω3-ΡΒ0
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ε. Σελ κε αξηζ.πξση. 2038/23-04-2021, έγθξηζε Γεκνζίεπζεο Πξφζθιεζεο 

Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & ζξαθεο  

ζ. Σελ απφθαζε Γηνηθεηή κε αξηζ.πξση. 17395/28-04-2021, πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε 

Γεκνζίεπζεο Πξφζθιεζεο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ 

η. Σελ κε αξ.πξση. 18452/10-05-2021 Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ κε 

αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα νρήκαηνο, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 20.000,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Τπνέξγνπ 2, ηεο Πξάμεο 

«Αλάπηπμε παηδνςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηελ Κηλεηή Μνλάδα  Φπρηθήο Τγείαο 

ηνπ Π.Γ.Ν.Αιεμ/πνιεο» κε Κσδηθφ ΟΠ 5041459 πνπ είλαη εληαγκέλε ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε 2014-2020, ζην πιαίζην 

ηεο νπνίαο δελ ππνβιήζεθε θακία πξνζθνξά 

θ. Σελ απφθαζε Γηνηθεηή κε αξηζ.πξση. 21487/28-05-2021, πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε 

Γεκνζίεπζεο Δπαλαιεπηηθήο Πξφζθιεζεο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ κε αληηθείκελν ηελ 

πξνκήζεηα νρήκαηνο, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 20.000,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ ζην πιαίζην    πινπνίεζεο ηνπ Τπνέξγνπ 2, ηεο Πξάμεο 

«Αλάπηπμε παηδνςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηελ Κηλεηή Μνλάδα  Φπρηθήο Τγείαο 

ηνπ Π.Γ.Ν.Αιεμ/πνιεο» κε Κσδηθφ ΟΠ 5041459 πνπ είλαη εληαγκέλε ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε 2014-2020 

 

Σν Π.Γ.Ν. Αιεμ/πνιεο θαιεί φινπο φζνπο ελδηαθέξνληαη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ηελ 

πξνκήζεηα ελφο (1) νρήκαηνο ηχπνπ ΙΥ (CPV 34110000-1 Δπηβαηηθά απηνθίλεηα) πνπ αθνξά 

ην Τπνέξγν 2 «ΑΓΟΡΑ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΔ ΥΡΗΗ ΡΗΣΡΑ ΔΤΔΛΙΞΙΑ ΔΣΠΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΙΥΤΗ 

ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 1» ηεο Πξάμεο «Αλάπηπμε παηδνςπρηαηξηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηελ Κηλεηή 

Μνλάδα Φπρηθήο Τγείαο ηνπ Π.Γ.Ν.Αιεμ/πνιεο» πνπ είλαη εληαγκέλε ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε 2014-2020» κε Κσδηθφ ΟΠ 5041459,  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : είθνζη ρηιηάδεο (20.000,00) επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ  

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ : ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε 

κνλαδηθφ θξηηήξην ηελ ηηκή (ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη πςειφηεξε ηεο πξνυπνινγηζζείζαο).  

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε Πεξηθέξεηα ΑΜΘ, Κσδ. ΑΔΠ 

2019ΔΠ03110013. Η ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΚΣ) θαη απφ 

εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ ΠΓΔ.  

 

ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ : Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη δχλαληαη λα απνζηείινπλ ηνλ 

θάθειν κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην πξσηόθνιιν ηνπ Φνξέα ζηελ νδό 6Ν ρικ. 

Αιεμαλδξνύπνιεο – Θνκνηελήο, Ξεξηνρή «ΓΟΑΓΑΛΑ», Ρ.Θ. 68100 κέρξη ηελ Ρεηάξηε 

16/6/2021 θαη ώξα 15:00 ν νπνίνο ζα θέξεη ηελ ΔΞΥΛΚΗΑ θαη ηα ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ (δηεύζπλζε, αξηζκόο ηειεθώλνπ, θαμ, ειεθηξνληθή δηεύζπλζε) ηνπο 

θαη ζα αλαγξάθεη :  

 

«Ξξνζθνξά γηα ηελ Ξξνκήζεηα Νρήκαηνο γηα ηελ Αλάπηπμε παηδνςπρηαηξηθώλ 

ππεξεζηώλ από ηελ Θηλεηή Κνλάδα Τπρηθήο γείαο ηνπ Ξ.Γ.Λ.Αιεμ/πνιεο, MIS 

5041459»  

 

«αξηζκόο πξσηνθόιινπ Ξξόζθιεζεο : 22736/04-06-2021  (αλαγξάθεηαη θάησ από 

ηελ εκεξνκελία) 

 

Ζκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ: Ξέκπηε 17/06/2021 θαη ώξα 13:00. 
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Ξαξαηεξήζεηο: 

- Η πξνζθνξά ζαο λα ηζρχεη γηα δχν (2) κήλεο  

- Κάζε πξνζθνξά πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε κία κφλν πξφζθιεζε. 

- Καηάζεζε πξνζθνξάο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζεσξείηαη 

άθπξε θαη δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε. 

- ε πεξίπησζε θαηάζεζεο ηζφηηκεο πξνζθνξάο, ην Ννζνθνκείν επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε 

θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Η 

θιήξσζε δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Ν. 4412/16, άξζξν 90.    

- Η δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαη 

κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. 

- Η αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα καηαίσζεο/αθχξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζε 

νπνηαδήπνηε θάζε απηήο 

- ηε πξνζθεξφκελε ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηφζν ν ΦΠΑ φζν θαη νη πξνβιεπφκελεο 

θξαηήζεηο.  

- Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζηε παξνχζα πξφζθιεζε ελέρεη ζέζε δήισζεο ηνπ πξνζθέξνληνο φηη 

δελ ζπληξέρεη εηο βάξνπο ηνπ θάπνηνο απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην Ν. 4412/16. 

- Σν πξνζθεξφκελν είδνο ζα παξαδίδεηαη εληόο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ ζην 

Ννζνθνκείν, κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

- Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη απνδεθηέο. 

 

 

Ππλνδεπηηθά ηεο θαηάζεζεο πξνζθνξάο – Δπί Ξνηλή Απόξξηςεο: 

 

 Ο θάθεινο πξέπεη λα πεξηέρεη θαη’ ειάρηζην :  

 

1. Σελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ γηα ζπκκεηνρή ζηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο  

 

2. Τπεχζπλε Γήισζε φηη ην πξνζθεξφκελν φρεκα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο βάζεη ησλ 

νξηδφκελσλ πξνδηαγξαθψλ πνπ επηζπλάπηνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ηεο παξνχζαο 

Πξφζθιεζεο.  

 

3. Πιήξε πεξηγξαθή (κε ηερληθά θπιιάδηα, εγρεηξίδηα θιπ) ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

νρήκαηνο. Αξκφδηα Δπηηξνπή δχλαηαη λα επηζθεθηεί ηνπηθή αληηπξνζσπεία γηα εμέηαζε 

(test drive) ηνπ πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο. Δπίζεο πξέπεη λα δειψλεηαη ην εξγνζηάζην 

θαη ε ρψξα θαηαζθεπήο. 

Α/
Α 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ 
 

M.M 
ΞΝΠΝ
ΡΖΡΑ 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΞΟΝΫΞΝΙΝ
ΓΗΠΘΔΗΠΑ       
ΓΑΞΑΛΖ 
(κε ΦΞΑ) 

1 

Προμήθεια οχήματοσ ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ του 

Υποζργου 2, τησ Πράξησ «Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικϊν 

υπηρεςιϊν από την Κινητή Μονάδα  Ψυχικήσ Υγείασ του 

Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολησ» με Κωδικό ΟΠΣ 5041459 ςφμφωνα με 

τισ υπ’ αριθμ. πρωτ. 21684/08-07-2020 τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ που επιςυνάπτονται ςτο ςχετικό παράρτημα 

τησ παροφςασ πρόςκληςησ.  

ΣΔΜ 1 20.000 

ΑΔΑ: 6Σ954690Ω3-ΡΒ0
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4. Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 

73 ηνπ Ν.4412/16 απφ ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ καδί κε ηελ 

πξνζθνξά ζαο, λα απνζηέιινληαη θαη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 

α) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ. Η ππνρξέσζε αθνξά θπξίσο: 

 ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξηψλ Δ.Π.Δ.  θαη πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ Ο.Δ. θαη Δ.Δ. ηνπο 

δηαρεηξηζηέο. 

 ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξηψλ Α.Δ. ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε 

ηνπ Γ.. 

β) Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα (εθηφο είζπξαμεο) 

γ) Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα (γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο) 

δ) Ξηζηνπνηεηηθό Γ.Δ.ΚΖ ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο.  

                                                  

5. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

 

 

 

ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ  

 

1.Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν :  

 

α) Σν 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ 

Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 

παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί 

απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

 

2.Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε 

ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Ιδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:   

 

α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο 

ηζρχεη)  

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο 

ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ 

παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ 

ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 

ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 

γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο 

Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016). 

 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 

θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε 

θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο 4% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

 

 

ΞΟΝΓΗΘΑΠΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ - ΞΟΝΠΥΟΗΛΖ ΓΗΘΑΠΡΗΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ  

 

χκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016, ζρεηηθά κε ηηο 

πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ηζρχνπλ ηα θάησζη: 

ΑΔΑ: 6Σ954690Ω3-ΡΒ0
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1. Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θαηψηεξε ή ίζε ησλ εμήληα ρηιηάδσλ 

(60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα ή απφ ηε ζπληέιεζε 

ηεο παξάιεηςεο. 

Η έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ 

εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο 

ζην ΚΗΜΓΗ ή ηελ απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο, θαηά πεξίπησζε, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

2. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο ε νπνία κπνξεί λα γίλεη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 376 παξάγξαθνο 11. ηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο 

πξφζθιεζεο ε αλάζεηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Με ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ 

πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο 

έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ, ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. 

Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή κεξηθψο δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ 

δηνηθεηηθφ φξγαλν. ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη 

ινηπψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, γηα ηελ έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο 

πξφζθιεζεο γλσκνδνηεί ην αξκφδην ηερληθφ ζπκβνχιην. 

3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, Οηθνλνκηθψλ 

θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην χςνο ηνπ 

αλσηέξσ παξαβφινπ. 

4. Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ 

ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο έλζηαζεο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν 

ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

5. Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο θαη ηελ 

αθχξσζε ηεο πξάμεο ή ηεο παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ εθδίδεηαη ή 

ζπληειείηαη επί ηεο έλζηαζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Η άζθεζε ηεο έλζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ 

ελδίθσλ βνεζεκάησλ ηνπ παξφληνο. Πέξαλ απφ ηελ ελδηθνθαλή απηή πξνζθπγή δελ 

ρσξεί θακία άιιε ηπρφλ πξνβιεπφκελε απφ γεληθή δηάηαμε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή 

εηδηθή πξνζθπγή λνκηκφηεηαο. 

Σν παξάβνιν γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο θαη ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο 

ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ 

π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

 

 

Ρν Λνζνθνκείν δύλαηαη λα αλαδεηήζεη αλά πάζα ζηηγκή ηα αλσηέξσ. 

 

πνβνιή πξνζθνξάο ζηε παξνύζα πξόζθιεζε, ζπλεπάγεηαη απνδνρή ηνπ 

ζπλόινπ ησλ όξσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηή. 

 

 

 

 

                                                                                                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΣΟΤ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 
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                                                                                                  Ε. ΡΟΤΦΟ 

ΑΔΑ: 6Σ954690Ω3-ΡΒ0
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 

Α/Α ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ - ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

1. ΓΔΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

1.1 

Σν φρεκα πξέπεη λα είλαη πξντφλ ζεηξάο, επηβαηηθφ θαηλνχξγην,  ζχγρξνλεο 

θαηαζθεπήο, αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο (πξφηππν Euro 6 ή λεψηεξν) θαη 

θαηάιιειν κνξθνινγηθά γηα επηβαηηθφ φρεκα. 

1.2 
Σν φρεκα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπήο απφ 1/1/2019 θαη κεηά θαη λα έρεη Γειηίν 

Κνηλνπνίεζεο Έγθξηζεο Σχπνπ απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ 

1.3 
Να είλαη θιεηζηνχ εληαίνπ ακαμψκαηνο θαη θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ γηα άλεηε 

κεηαθνξά πέληε (5) αηφκσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νδεγνχ). 

2. ΡΔΣΛΗΘΑ – ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΑ – ΦΠΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 

2.1 Να δνζνχλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

2.1.1 Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο. 

2.1.2 Σχπνο – Μνληέιν Ορήκαηνο. 

2.1.3 Έθδνζε Δμνπιηζκνχ.  

2.2 ΘΗΛΖΡΖΟΑΠ 

2.2.1 
Βελδηλνθηλεηήξαο ή πεηξειαηνθηλεηήξαο, ηεηξάρξνλνο, άκεζνπ ςεθαζκνχ ή 

λεφηεξνπ ηχπνπ, κε θπβηζκφ απφ 1300 έσο θαη 1600 θπβηθψλ εθαηνζηψλ. 

2.2.2 Απαηηνχκελε ηζρχο ηνπιάρηζηνλ 100 PS. 

2.2.3 Απαηηνχκελε ξνπή ηνπιάρηζηνλ 130 Nm. 

2.2.4 
Οη εθπνκπέο ξχπσλ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή θαη Κνηλνηηθή 

λνκνζεζία θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

2.3 ΠΠΡΖΚΑ ΚΔΡΑΓΝΠΖΠ ΘΗΛΖΠΖΠ 

  πκπιέθηεο 

2.3.1 
Να   είλαη   ελφο   (1)   δίζθνπ,   μεξνχ   ηχπνπ   θαη   λα   ιεηηνπξγεί πδξαπιηθά 

ή κεραληθά, ή δηπινχ ζπκπιέθηε μεξνχ ή πγξνχ ηχπνπ. 

  Κηβψηην ηαρπηήησλ 

2.3.2 
Σν θηβψηην ηαρπηήησλ λα έρεη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ζπγρξνληζκέλεο ηαρχηεηεο 

εκπξφζζηαο θίλεζεο θαη κία (1) φπηζζελ. 

2.3.3 
Να  πεξηγξαθεί  ην  πξνζθεξφκελν  ζχζηεκα  κεηάδνζεο  θαη  λα δνζνχλ νη 

ζρέζεηο ηαρπηήησλ ηνπ θηβσηίνπ. 

  ΔΞΗΓΝΠΔΗΠ 

2.3.4 

Η ηειηθή ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 160 Km/h θαη ε 

επηηάρπλζή ηνπ λα είλαη κηθξφηεξε απφ 16 δεπηεξφιεπηα (sec), γηα ηελ αλάπηπμε 

100 Km/h απφ ζηάζε. 

2.4 ΠΠΡΖΚΑ ΓΗΔΘΛΠΖΠ 

2.4 .1 
Σν ηηκφλη λα είλαη ζην αξηζηεξφ κέξνο, κε ζχζηεκα απηφκαηεο επαλαθνξάο, λα 

κπνξεί λα θιεηδψλεη θαη λα δηαζέηεη ζχζηεκα ππνβνήζεζεο. 

  ΠΠΡΖΚΑ ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ 

2.4.2 

Να θέξεη εξγνζηαζηαθφ ζχζηεκα αλάξηεζεο, κε απνζβεζηήξεο ηειεζθνπηθνχο ζε 

θάζε ηξνρφ, ην νπνίν λα εμαζθαιίδεη ηελ κέγηζηε δπλαηή, επζηαζή θαη αζθαιή 

θίλεζή ηνπ. 

2.4.3 Να δνζνχλ ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά : 

2.4.3.1 Σχπνο Δκπξφζζηαο Αλάξηεζεο. 

2.4.3.2 Σχπνο Πίζσ  Αλάξηεζεο. 

2.5 ΠΠΡΖΚΑ ΞΔΓΖΠΖΠ 

2.5.1 
Να θέξεη αλεμάξηεην, πδξαπιηθφ, δηπινχ θπθιψκαηνο κε ππνβνήζεζε ηχπνπ 

SERVO. 

2.5.2 
Η πέδεζε λα γίλεηαη εκπξφο κε αεξηδφκελνπο δίζθνπο θαη πίζσ κε απινχο ή 

αεξηδφκελνπο  δίζθνπο. 

ΑΔΑ: 6Σ954690Ω3-ΡΒ0
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2.5.3 
Να ππάξρεη ζχζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρψλ (Α.Β.S.) ηειεπηαίαο γεληάο, 

ειεθηξνληθφο θαηαλεκεηήο πέδεζεο θαζψο θαη ειεθηξνληθφ ζχζηεκα επζηάζεηαο. 

2.5.4 Να ππάξρεη ρεηξνπέδε πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή ζηάζκεπζε 

2.6 ΔΙΑΠΡΗΘΑ - ΕΑΛΡΔΠ 

2.6.1 
Οη ηξνρνί (ζψηξα) λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ράιπβα ή απφ ειαθξχ θξάκα 

αινπκηλίνπ κεγάιεο αληνρήο. 

2.6.2 

Σα ειαζηηθά λα είλαη αθηηλσηνχ ηχπνπ (RADIAL) θαηλνχξγηα, φρη απφ αλαγφκσζε, 

ρσξίο αεξνζαιάκνπο (TUBELESS),  θαηάιιεια γηα εληφο θαη εθηφο δξφκνπ ρξήζε, 

λα έρνπλ έγθξηζε ηχπνπ θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο 

E.T.R.T.O. (European Tyre and Rim Technical Organization) . 

2.6.3 
Η εκεξνκελία θαηαζθεπήο ησλ ειαζηηθψλ λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 12 κήλεο απφ 

ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ νρήκαηνο. 

2.6.4 

Οη δηαζηάζεηο ησλ ηξνρψλ θαη ησλ ειαζηηθψλ λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ηνλ πξνζθεξφκελν ηχπν νρήκαηνο, λα 

παξέρνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξφζθπζε, ν δε θσδηθφο ηαρχηεηαο ησλ 

ειαζηηθψλ επηζψηξσλ λα θαιχπηεη ηελ αλψηαηε ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο. 

2.6.5 

Οη δηαζηάζεηο ησλ ειαζηηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζσξψλ λα είλαη απηέο πνπ 

πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο, ην εξγνζηάζην παξαγσγήο ηνπ νρήκαηνο 

αλάινγα κε ηελ έθδνζε εμνπιηζκνχ πνπ πξνζθέξεηαη. 

2.6.6 
Να ππάξρεη εθεδξηθφο ηξνρφο ζε αλάινγε ζέζε απνζήθεπζεο ζπλνδεπφκελνο απφ 

ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηξνρνχ. 

2.6.7 Να αλαθεξζνχλ ηα αθφινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά : 

2.6.7.1 
Ο ηχπνο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ πξνζθεξφκελσλ ειαζηηθψλ, ηνπ εθεδξηθνχ 

ηξνρνχ, θαη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη ε ρψξα πξνέιεπζεο απηψλ. 

2.6.7.2 Ο ηχπνο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ πξνζθεξφκελσλ δαληψλ. 

2.7 ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ – ΒΑΟΖ - ΣΥΟΖΡΗΘΝΡΖΡΔΠ 

2.7.1 

Σν κεηαμφλην ηνπ νρήκαηνο λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 2,50 κέηξα θαη ην εμσηεξηθφ 

χςνο ηνπ νρήκαηνο, ρσξίο θεξαία, ξάγεο ή κπάξα νξνθήο, λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

1,44 κέηξα. 

2.7.2 
Η   ρσξεηηθφηεηα   ηνπ   ρψξνπ   απνζθεπψλ,   κε   φξζηα   ηα   πίζσ θαζίζκαηα 

θαη έσο ηελ εηαδέξα λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 350 ιίηξα. 

2.7.3 
Ο ρψξνο απνζθεπψλ λα είλαη εξγνζηαζηαθήο θαηαζθεπήο, θαη λα δεισζεί ν 

αθξηβήο φγθνο ζε ιίηξα. 

2.8 ΘΑΡΑΛΑΙΥΠΔΗΠ – ΔΘΞΝΚΞΔΠ ΟΞΥΛ 

 Να αλαθεξζνχλ νη ηηκέο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ, σο αθνινχζσο: 

2.8.1 Αζηηθή - Δληφο πφιεσο θαηαλάισζε (l/100Km). 

2.8.2 Τπεξαζηηθή - Δθηφο πφιεσο θαηαλάισζε (l/100Km). 

2.8.3 πλδπαζκέλε - Μηθηή θαηαλάισζε (l/100Km). 

2.8.4 Οη εθπνκπέο CO2 ζε κηθηφ θχθιν. 

2.9 ΑΠΦΑΙΔΗΑ  

2.9.1  

Σν φρεκα λα θέξεη ζε φια ηα θαζίζκαηα θαη γηα φινπο ηνπο επηβαίλνληεο 

πξνζαξκνζκέλα ππνζηεξίγκαηα θεθαιήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

θαλνληζκψλ αζθάιεηαο. 

2.9.2 

Σν φρεκα λα θέξεη δψλεο αζθαιείαο γηα φινπο ηνπο επηβαίλνληεο, εθ ησλ νπνίσλ 

ηνπιάρηζηνλ νη ηέζζεξηο (4) λα είλαη απηφκαηεο ηξηψλ ζεκείσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο. 

2.9.3 
Να θέξεη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) αεξφζαθνπο, εθ ησλ νπνίσλ νη δπν (2) λα είλαη 

κεησπηθνί αεξφζαθνη νδεγνχ-ζπλνδεγνχ. 

2.9.4 Να θέξεη πιεπξηθέο δνθνχο αζθαιείαο ζε φιεο ηηο ζχξεο. 

2.9.5 
Να  πεξηγξαθνχλ  αλαιπηηθά  φια  ηα  πξνζθεξφκελα  ζπζηήκαηα ελεξγεηηθήο θαη 

παζεηηθήο αζθάιεηαο. 

2.10 ΑΚΑΜΥΚΑ - ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

2.10.1 Σν ακάμσκα λα είλαη ηζρπξήο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο, λα έρεη θαιή κφλσζε έλαληη 
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ηνπ ήρνπ θαη ηεο ζεξκφηεηαο θαη λα έρεη αλζεθηηθή επέλδπζε πνπ λα επηδέρεηαη 

θαζαξηζκνχ. 

2.10.2 Να έρεη ηέζζεξηο (4) ή πέληε (5) αλνηγφκελεο πφξηεο κε θξχζηαιια αζθαιείαο. 

2.10.3 Όιεο νη πφξηεο λα είλαη κεηαιιηθέο θαη λα αζθαιίδνπλ. 

2.10.4 
ην ζάιακν ησλ επηβαηψλ λα ππάξρνπλ ηνπνζεηεκέλα έλα ή δχν θσηηζηηθά 

ζψκαηα. 

2.10.5  Να ππάξρεη θσηηζκφο ζην ρψξν απνζθεπψλ. 

2.10.6 

Σν δάπεδν λα έρεη πξνζηαηεπηηθφ ηάπεηα ζθνχξαο απφρξσζεο θαη επηπιένλ ηνπ ελ 

ιφγσ ηάπεηα λα ππάξρνπλ θαη πξνζηαηεπηηθά παηάθηα ηα νπνία λα είλαη 

απνζπψκελα γηα λα πιέλνληαη. 

2.10.7 Να θέξεη ειεθηξηθά παξάζπξα ηνπιάρηζηνλ εκπξφο. 

2.10.8 
Ο ρεηξηζκφο ησλ παξαζχξσλ λα γίλεηαη γηα ην θαζέλα μερσξηζηά, αιιά θαη απφ 

ηνλ νδεγφ γηα ηα ειεθηξηθά παξάζπξα. 

2.10.9 
Σα    θαζίζκαηα    λα    είλαη άλεηα    θαη λα    θέξνπλ επέλδπζε αληηηδξσηηθνχ 

πιηθνχ. 

2.10.10 Η πξφζβαζε ηεο δεμακελήο ηνπ θαπζίκνπ λα αζθαιίδεη. 

2.10.11 
Να θέξεη ζην κπξνζηηλφ ηκήκα άγθηζηξν ή άιιε θαηάιιειε δηάηαμε γηα ηελ 

αζθαιή θαη ρσξίο θζνξά ξπκνχιθεζε ζε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζήο ηνπ. 

2.10.12 
Να θέξεη εξγνζηαζηαθφ ζχζηεκα  ζέξκαλζεο  θαη ςχμεο (Clima-θιηκαηηζκνχ) κε 

αλάινγε ζεξκαληηθή θαη ςπθηηθή ηθαλφηεηα θαη κε ξπζκηδφκελε παξνρή αέξα. 

2.10.13 Να ππάξρεη ζχζηεκα δηνρέηεπζεο αέξα πξνο ην αιεμήλεκν. 

2.10.14 

Να θέξεη φια ηα θψηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ  Κ.Ο.Κ. θαη επηπιένλ, θψηα 

νκίριεο ηνπιάρηζηνλ πίζσ, θψηα νπηζζνπνξείαο πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ απηφκαηα 

κφιηο ηεζεί ε φπηζζελ θαη θψηα πέδεζεο. 

2.10.15 

Σν φρεκα λα είλαη εθνδηαζκέλν κε φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα θαη δείθηεο 

παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα θαη γεληθά ηεο πνξείαο ηνπ 

νρήκαηνο θαη λα έρεη νπσζδήπνηε ηα παξαθάησ: 

2.10.16 Σαρχκεηξν. 

2.10.17 Γείθηε πνζφηεηαο θαπζίκνπ θαη φξγαλν ζεξκνθξαζηψλ. 

2.10.18 
Δλδεηθηηθή ιπρλία ειιηπνχο θφξηηζεο ηνπ ζπζζσξεπηή ή άιινπ ελδεηθηηθνχ 

νξγάλνπ. 

2.10.19 Ηρεηηθφ φξγαλν. 

2.10.20 Γχν (2) αιεμήιηα νδεγνχ - ζπλνδεγνχ. 

2.10.21 
Γπν (2) ξπζκηδφκελνπο εμσηεξηθνχο θαζξέπηεο θαη έλαλ αληηζακβσηηθφ 

εζσηεξηθφ. 

2.10.22 
Ταινθαζαξηζηήξα ή παινθαζαξηζηήξεο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) ηαρπηήησλ ή 

απηφκαην κε αηζζεηήξα βξνρήο θαη ζχζηεκα πιχζεσο αιεμήλεκνπ κε λεξφ. 

2.10.23 
Να θέξεη πίζσ παινθαζαξηζηήξα κε ζχζηεκα πιχζεσο εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ 

ηελ έγθξηζε ηχπνπ. 

2.10.24 Αληίζηαζε απνζάκβσζεο πίζσ αλεκνζψξαθα. 

2.10.25 Δλδεηθηηθή ιπρλία ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο Α.Β.S. θαη ιεηηνπξγίαο αεξφζαθσλ. 

2.10.26 Υεηξηζηήξηα ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο – ςχμεο - αεξηζκνχ. 

2.10.27 Δξγνζηαζηαθφ ξάδην CD κε ερεία θαη θεξαία. 

2.10.28 Κεληξηθφ θιείδσκα κε ηειερεηξηζκφ. 

2.11 ΖΙΔΘΡΟΗΘΑ 

2.11.1 
Να θέξεη ζπζζσξεπηή 12 Volts, θαηάιιειεο ρσξεηηθφηεηαο θαη έληαζεο 

ελαιιάθηε, ηνπνζεηεκέλν ζε θαηάιιειε θαη αζθαιή ππνδνρή. 

2.11.2 Ο ζπζζσξεπηήο λα έρεη αληηπαξαζηηηθή δηάηαμε κε γεησκέλν ηνλ αξλεηηθφ πφιν. 

2.11.3 

Να θαηαηεζεί δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη, ν ζπζζσξεπηήο θαη ν ελαιιάθηεο είλαη 

θαηάιιεινη θαη κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο θαηαλαιψζεηο ηνπ νρήκαηνο ζε 

ειεθηξηθφ ξεχκα. 

2.11.4 Να δνζνχλ ν ηχπνο, ε ηάζε, ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζπζζσξεπηή θαη ε έληαζε ηνπ 
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ελαιιάθηε. 

2.12 ΙΝΗΞΑ ΞΑΟΔΙΘΝΚΔΛΑ 

2.12.1 

Κάζε φρεκα λα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα, ηνπιάρηζηνλ απφ κία πιήξε ζεηξά 
εξγαιείσλ - παξειθνκέλσλ ακέζνπ εμππεξέηεζεο (εξγαιεία αιιαγήο ηξνρνχ, 
θαηζαβίδη, πέλζα, θ.ιπ.), ηνπνζεηεκέλσλ ζε εηδηθφ ζάθν ή θηβψηην. 

Όια ηα εξγαιεία πξέπεη λα είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο, επηρξσκησκέλα ή λα 
έρνπλ ππνζηεί αληηνμεηδσηηθή πξνζηαζία θαη ζθιήξπλζε θαη λα αλαθέξνληαη 
κε ιεπηνκέξεηα ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. 

2.12.2 
Δθηφο   ησλ   αλσηέξσ   θάζε   φρεκα   λα   ζπλνδεχεηαη   απφ   ηνλ 

παξαθάησ εμνπιηζκφ: 

2.12.3 Έλα (1) αξζξσηφ ηξίγσλν αζθαιείαο (ζηάζκεπζεο). 

2.12.4 Γχν (2) αληαλαθιαζηηθά γηιέθα. 

2.12.5 
Έλα (1) δεχγνο αληηνιηζζεηηθέο αιπζίδεο, επθφισο πξνζζαθαηξνχκελεο, ρσξίο 
λα ρξεηάδεηαη κεηαθίλεζε ηνπ νρήκαηνο, ηνπνζεηεκέλεο ζε εηδηθή ζήθε. 

2.12.5 

Έλα (1) ππξνζβεζηήξα κε θαζαξφ βάξνο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) θηιψλ πνπ 
λα θαιχπηεη ην Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΝ-3 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 
Σππνπνίεζεο (CEN), ζηαζεξά ηνπνζεηεκέλν. 

2.12.6 

Έλα (1) πιήξεο θαξκαθείν ζε αλάινγν θνπηί, ην νπνίν λα πεξηέρεη ηα 

θαησηέξσ: 

 Οηλφπλεπκα 

 Ιψδην ηχπνπ Betadine ή ηζνδχλακν 

 Ομπδελέ 

 Αληηβηνηηθφ αεξφιπκα ηχπνπ Pulvo ή ηζνδχλακν 

 Γάδεο (1 παθέην κε απνζηεηξσκέλεο) 

 Γάδεο (1 παθέην απνζηεηξσκέλεο) 

 Βακβάθη (1 παθέην) 

 Δπηδέζκνπο ειαζηηθνχο κεζαίνπ κεγέζνπο (3ηεκάρηα) 

 Απηνθφιιεηεο ηαηλίεο ηχπνπ Hansaplast (1 θνπηί) ή ηζνδχλακν 

 Φπζηνινγηθφ νξφ Ν15 0,9% 10ml (15 ακπνχιεο) 

 Ακκσλία 

 Αληηηζηακηληθή αινηθή ηχπνπ Fenistil ή ηζνδχλακν 

 Φαιίδη 

 Δπηδεζκηθή ηαηλία ηχπνπ Durapore ή ηζνδχλακν 

2.12.7 Έλα (1) Φαθφ LED αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ηζρπξνχ θσηφο. 

3. ΔΓΓΖΠΖ 

3.1 Δγγχεζε γηα κεραληθά κέξε ηνπιάρηζηνλ 2 έηε. 

3.2 Δγγχεζε γηα δηάηξεζε απφ ζθνπξηά ηνπιάρηζηνλ 12 έηε. 

3.3 Δγγχεζε γηα ην ρξψκα ηνπιάρηζηνλ 3 έηε. 

3.4 
Ο πξνκεζεπηήο λα εγγπεζεί ηελ ππνζηήξημε ηνπ νρήκαηνο ζε αληαιιαθηηθά θαη 

νξγαλσκέλν ζέξβηο, ηνπιάρηζηνλ γηα κία δεθαεηία απφ ηελ παξάδνζή ηνπ. 

3.5 
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη καδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ λα ππνβάιιεη 

θαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ εμππεξέηεζεο ζπλεξγείσλ ζε φιε ηε Υψξα. 

4. ΡΔΣΛΗΘΑ ΦΙΙΑΓΗΑ – ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ 

4.1 
Να θαηαηεζνχλ ηα θπιιάδηα κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, θαη θσηνγξαθίεο κε 

ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ γηα ηελ θαιχηεξε αληίιεςε ηνπ πξνζθεξνκέλνπ νρήκαηνο, 
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θαζψο θαη αληίγξαθν θνηλνπνίεζεο έγθξηζεο ηχπνπ ηνπ νρήκαηνο απφ ρψξα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα . 

4.2 

Τπεχζπλε δήισζε φηη φια ηα ζηνηρεία ηεο θαηαηηζέκελεο, ζπγθεθξηκέλεο 

έθδνζεο, αληηζηνηρνχλ ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ θέξεη απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο 

θαη φπσο απηφ θαίλεηαη απφ ηα θπιιάδηα πνπ έρνπλ θαηαηεζεί βάζεη ηεο έθδνζεο 

πξνζθνξάο. 

5. ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΑ 

5.1 
Κάζε φρεκα λα ζπλνδεχεηαη κε Γπν (2) πιήξεηο ζεηξέο ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ 

νδεγηψλ, ρεηξηζκνχ θαη ζπληήξεζεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

6. ΞΗΛΑΘΗΓΔΠ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ 

6.1 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη θαη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο 

απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πξνο ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ 

γηα ηελ έθδνζε θαη παξαιαβή Πηλαθίδσλ Κπθινθνξίαο ηηο νπνίεο θαη ζα 

ηνπνζεηήζεη ζην φρεκα πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ ζην ρψξν ηνπ Γεληθνχ 

Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνχπνιεο. Σν Π.Γ.Ν.Α ζα ρνξεγήζεη ζε 

απηφλ φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα πνπ ρξεηάδνληαη απφ ηελ 

κεξηά ηνπ γηα ηελ έθδνζε ησλ Πηλαθίδσλ Κπθινθνξίαο.  

7. ΠΖΚΑΛΠΖ – ΙΝΓΝΡΞΑ ΝΣΖΚΑΡΝΠ 

7.1 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη κε δηθέο ηνπ δάπαλεο λα κεξηκλήζεη θαη λα πξνβεί  

ζηελ ηνπνζέηεζε νπνηαζδήπνηε ζήκαλζεο θαη ινγφηππνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ 

ηελ θείκελε λνκνζεζία  γηα ηα νρήκαηα ησλ Ν.Π.Γ.Γ αιιά θαη νπνηνδήπνηε άιινπ 

ινγνηχπνπ πνπ ζα ππνδεηρηεί απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ή πξνβιέπεηαη 

απφ ηελ Δ.Δ πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ ζην ρψξν ηνπ Γεληθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ 

Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνχπνιεο. 

8. ΞΑΟΑΓΝΠΖ 

8.1 
Η παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο λα γίλεη κε δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ πξναχιην 

ρψξν ηνπ Γεληθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνχπνιεο. 

8.2 

Σα νρήκαηα λα παξαδνζνχλ έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία, γεκάηα θαχζηκα ζηε 
δεμακελή ηνπο θαη πγξφ πιχζεο θξπζηάιισλ, ε δε ζηάζκε ησλ ιηπαληηθψλ θαη 
ινηπψλ πγξψλ λα βξίζθεηαη ζηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 
επίπεδα. 
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