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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Θεσσαλονίκη, 15-03-2019 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ  3ης Υ.ΠΕ  (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)                                                                       
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                                                          A/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 71736                                                  
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»                                                            A/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 71738                                                                
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»                                                      A/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 71739 
 
           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
         ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ      : ΕΛ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                                       ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 005/2019 
ΤΑΧ.ΚΩΔ.      : 54634                                                                          ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
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ΤΗΛ.                    : 2313-322 329,349                                                                      ΣΕ ΕΥΡΩ 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», ΕΝΟΣ (1)  ΨΗΦΙΑΚΟΥ  ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ,  ΕΝΟΣ 
(1) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ C-ARM  ΚΑΙ  ΕΝΟΣ (1) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ  ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΚΑΡΕΚΛΑ  ΓΙΑ ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤOY Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»,  ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ  «Ο ΆΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». 
 
 
 
 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ημέρα /ώρα 

Ημέρα/ Μήνας / Έτος ΔΕΥΤΕΡΑ 

 
22/04/2019 

 
14:00 μ.μ. 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

13/03/2019 
ΕΣΩΤ.ΑΡ.ΑΝΑΦΟΡΑΣ 19-123956-001 

576.000,00€ με Φ.Π.Α. 24% 
συμπεριλαμβανομένου και της πενταετούς 
συντήρησης (464.516,12€ αξία + 111.483,88€ 
Φ.Π.Α. 24%), 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Την Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 26ής  
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και κατάργηση 
της Οδηγίας2004/18/ΕΚ(L94)όπωςδιορθώθηκεμετηνΟδηγία(L135/24.5.2016). 

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την 
καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας. 
4. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό  και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με  το  άρθρο  10  του  Ν.  4337/2015  (ΦΕΚ 
129/Α/17.10.2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». 
5. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές» 
6. Το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων  του π.δ. 318/1992  (Α΄161)  
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 1 και3. 
7. Τον Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α’) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
8. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/07 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 204 Α’/15.9.2011), η οποία αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 2β του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος- 
Νέα εταιρική Μορφή-Σήματα-Μεσίτες ακινήτων-Ρυθμίσεις θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και 
αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 86Α’/11.4.2012). 
9. Τον Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23.7.2013) άρθρο 64 για την παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος. 
10. Το άρθρο 52 του Ν. 4389/2016: «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας  
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» περί αλλαγής των 
συντελεστών του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%. 

11. Τον κανονισμό Ε.Ε. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου της 27ης 

Απριλίου2016γιατηνπροστασίατωνφυσικώνπροσώπωνέναντιτηςεπεξεργασίαςτωνδεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση 
της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις 
διατάξεις του Ν. 2472/97 (ΦΕΚ 50/Α΄/97) περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία 
δεδομένωνπροσωπικούχαρακτήρα,όπωςτροποποιήθηκεκαιισχύει,εφόσοναυτέςδεναντίκειται 
στις διατάξεις του κανονισμού Ε.Ε.2016/679. 
12. ΤοΠ.Δ.80/2016(ΦΕΚ145/Α΄/5-8-2016)«Ανάληψηυποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
13. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο«ΠρόγραμμαΔιαύγεια»καιάλλεςδιατάξεις»,άρθρο2,παρ.4,περ.16. 
14. Τον Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», άρθρο 26. 
15. Την  56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924 Β 02.06.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας  
και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). 
16. Την 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23.5.2017) απόφαση της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Νοσοκομείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση  
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Νοσοκομείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 
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17. Το Ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση 
των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 
66)Ν«Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα»,  της  κοινής  απόφασης  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  
Επικρατείας  με  αρ.  20977/2007  (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 
18. Τον Ν. 4478/2017 (ΦΕΚ 91Α 23.06.2017) άρθρο 87 Τροποποίηση του ν. 4412/2016 (Α 147).  
19. Το Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137/Α΄/13-9-2017) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές 
ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με 
αναπηρίες και άλλες διατάξεις», άρθρο 39 : «Αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και 
χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας». 
20. Το Π.Δ 39 (ΦΕΚ 64 Α  04.05.2017)  «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον  
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 
21. ΤοΝ.4129/2013(ΦΕΚ52/Α)«Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο πρώτο παρ.Γ,υποπαρ.Γ1 του Ν.4254/2014. 
22. Την ΚΥΑ 1191/ 14.03.2017 (ΦΕΚ 969 Β/22.03.2017) των  Υπουργών  Δικαιοσύνης,  
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών 
εφαρμογής της παρ.3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016(Α147). 
23. Το Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση 
κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», άρθρο 21 (τροποποιεί το 
Ν.4013/2011) και άρθρο 22 (τροποποιεί το Ν.4412/16). 
24. Το Ν. 2690 /1999 (ΦΕΚ 45/Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» 
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού 
και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμοι, ΠΔ, ΥΑ) και ερμηνευτική 
εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά. 
25. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07085ΕΞ2012/27-8-2012 (ΦΕΚ Α’  164/12)  Σύμβαση  μεταξύ  του  
Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας SIEMENS A.E. σύμφωνα με την οποία και σε εκτέλεση του 
όρου ΙΙΙ. 2(5) αυτής, η κάλυψη της συγκεκριμένης δαπάνης θα γίνει από την ανωτέρω εταιρεία. 
26. Το αριθ.πρωτ.3287/15-11-2018(αριθ.πρωτ.νοσοκ.15457/19-11-2018) έγγραφο του 
υπουργείου υγείας με θέμα: «Παροχή ιατρικού εξοπλισμού στα Δημόσια Νοσοκομεία στο 
πλαίσιο της εφαρμογής της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Siemens». 
27. Το αριθ. πρωτ. 18640/20-11-2018 έγγραφο της Διοικήτριας του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς-Ο 
Άγιος Δημήτριος» περί τροποποίησης του πίνακα ιατρικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις 
υφιστάμενες ανάγκες. 
28. Το αριθ. πρωτ. νοσοκ. 16110/29-11/2018 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα: 
«Παροχή ιατρικού εξοπλισμού στα Δημόσια Νοσοκομεία στο πλαίσιο της εφαρμογής της 
Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Siemens» με τον επισυναπτόμενο 
τροποποιημένο πίνακα ιατρικού εξοπλισμού. 
29. Την άμεση ανάγκη του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς-Ό Άγιος Δημήτριος» Οργανική Μονάδα «Ό 
Άγιος Δημήτριος» για την υλοποίηση της ανωτέρω προμήθειας. 
30. Την υπ΄αριθμ. 649η/15789/22-11-2018 Απόφαση της Διοικήτριας περί ορισμού επιτροπής 
σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) ψηφιακού μαστογράφου, ενός (1) 
ακτινολογικού τύπου C-arm και ενός (1) χειρουργικού μικροσκοπίου με συνοδό καρέκλα  για τις  
ανάγκες της Οργανικής Μονάδας  «Ο Άγιος Δημήτριος». 
31. Την υπ΄αριθ. 22η/θέμα 35ο/30-11-2018 Απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης σκοπιμότητας της 
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προμήθειας του «Ιατρικού Εξοπλισμού». 
29.    Το από 17-12-2018 Πρακτικό σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών της αρμόδιας επιτροπής. 
30. Το αριθμ. πρωτ. 17129/17-12-2018 (ΑΔΑΜ:18DIAB000003963) αίτημα ανάρτησης της 
Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
31.  Η αριθμ.12η/438/11-01-2019 απόφαση  της Διοικήτριας  του Νοσοκομείου περί αντικατάστασης 

μέλους  της  επιτροπής  σύνταξης  τεχνικών  προδιαγραφών (λόγω συνταξιοδότησης). 

32. Το από 29-01-2019 Πρακτικό σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών (μετά από δημόσια 
διαβούλευση) της αρμόδιας επιτροπής. 
33. Την υπ΄αριθμ. 2η/θέμα 36ο/31-01-2019 (ΑΔΑ: 6ΗΦΑ4690Β1-4ΑΛ) Απόφαση του Δ.Σ. περί 
έγκρισης διενέργειας Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Ιατρικού 
Εξοπλισμού» για τις  ανάγκες της Οργανικής Μονάδας «Ο Άγιος Δημήτριος» συνολικού 
προϋπολογισμού 576.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας 
τιμής και επικύρωσης του από 29-01-2019 Πρακτικού σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών (μετά 
από διαβούλευση). 
 
 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε: 
 

1. Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό, για την προμήθεια «Ιατρικού Εξοπλισμού» για τις  
ανάγκες της Οργανικής Μονάδας «Ο Άγιος Δημήτριος», συνολικού προϋπολογισμού 
576.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στo πλαίσιo της εφαρμογής της Συμφωνίας 
Συμβιβασμού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρίας Siemens για την παροχή Ιατρικού 
Εξοπλισμού στα Δημόσια Νοσοκομεία και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σε ΕΥΡΩ, όπως αυτά 
περιγράφονται στα Άρθρα και Παραρτήματα που  ακολουθούν  και  τα  οποία  αποτελούν  
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 
 
        Αναλυτικότερα, ο εν λόγω ιατρικός εξοπλισμός περιλαμβάνει:  

 
 Έναν (1) Ψηφιακό Μαστογράφο CPV:33111650-2, το προϋπολογισθέν ποσό προμήθειας ανέρχεται 

στις 233.870,96€ άνευ Φ.Π.Α., ήτοι 290.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  και του 
κόστους  τυχόν συντηρήσεων του εξοπλισμού για πέντε (5) χρόνια, το οποίο υπολογίζεται στο 9% 
του κόστους προμήθειας κατά μέσο όρο (ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 71736    ). 

 Ένα (1) Ακτινολογικό τύπου C-ARM CPV:33111000-1, το προϋπολογισθέν ποσό προμήθειας 
ανέρχεται στις 93.548,39€ άνευ Φ.Π.Α., ήτοι 116.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  και 
του κόστους τυχόν συντηρήσεων του  εξοπλισμού για πέντε (5) χρόνια, το οποίο υπολογίζεται στο 
9% του κόστους προμήθειας κατά μέσο όρο (ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 71738   ). 

 Ένα (1) Χειρουργικό Μικροσκόπιο με συνοδό καρέκλα CPV:38510000-3, το προϋπολογισθέν ποσό 
προμήθειας ανέρχεται στις 137.096,77€ άνευ Φ.Π.Α., ήτοι 170.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. και του κόστους τυχόν συντηρήσεων του εξοπλισμού για πέντε (5) χρόνια, το οποίο 
υπολογίζεται στο 9% του κόστους προμήθειας κατά μέσο όρο (ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 71739  ). 
 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από διεθνή ηλεκτρονικό  ανοικτό 
διαγωνισμό σε τρεις επιμέρους συστημικούς διαγωνισμούς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 
  
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή για ορισμένα μόνο από τα 
ζητούμενα είδη, σύμφωνα με το κριτήριο κατακύρωσης. 
 
Κάθε προμηθευτής, επί ποινή απόρριψης, συμμετέχει με μια μόνο προσφορά. 
 
Αναλυτικά οι Τεχνικές Προδιαγραφές αυτών αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E΄  της παρούσας. 
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1.1 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος σε κανονική προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την 
ημερομηνία αποστολής γνωστοποίησης της προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσίευση, μέχρι την ημερομηνία και ώρα που ορίζει παρακάτω η 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/Β/02.06.2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). 
 
1.2 Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους 
προσφέροντες για τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη της παραπάνω αναφερόμενης, θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής το ύψος της οποίας θα 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (άνευ Φ.Π.Α.) ήτοι ποσού 
4.677,42€ για τον Ψηφιακό Μαστογράφο, 1.870,97€ για το Ακτινολογικό τύπου C-ARM, 2.741,94€ για το 
Χειρουργικό Μικροσκόπιο με συνοδό καρέκλα και πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον τριάντα 
(30) ημέρες από την λήξη ισχύος της προσφοράς. Προσφορά, της οποίας η ισχύ της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής ορίζει χρόνο μικρότερο του ως άνω οριζόμενου, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να είναι σύμφωνη ως προς το 
περιεχόμενό της με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ΄ της παρούσας. 
 
2. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της 56902/215/19.05.2017 Υπουργικής Απόφασης. 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο Ε.6 «Αποσφράγιση – 
Αξιολόγηση Προσφορών». 
 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 
 
Οι οικονομικοί φορείς – υποψήφιοι χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου την εγγραφή τους σε αυτό, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες  και  
αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του, ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί 
κατέχουν από το σύστημα TAXISnet.  Εφόσον  γίνει  η  ταυτοποίηση,  η  αρμόδια  Διεύθυνση  
Ανάπτυξης και  Τεχνικής  Στήριξης  του  ΕΣΗΔΗΣ,  αποδίδει  σε  αυτούς  τα  απαραίτητα 
διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος. 

 Οι οικονομικοί φορείς – υποψήφιοι χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  οι  
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους  
είτε συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το  αντίστοιχο  σύστημα,  είτε  
βάσει  της  συμμόρφωσης  με  το  σύστημα  Secureiden Tityacr Ossbo RderslinKed  (STORK).  Εφόσον 
γίνει η  ταυτοποίηση,  η  αρμόδια  Διεύθυνση  Ανάπτυξης  και  Τεχνικής  Στήριξης  του  ΕΣΗΔΗΣ, 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




 
 

6 
 
 

αποδίδει σε αυτούς τα  απαραίτητα  διαπιστευτήρια  και  δικαιώματα  πρόσβασης  και χρήσης του 
Συστήματος. 

 Οι Οικονομικοί φορείς που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, αιτούνται την 
εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης 
του ΕΣΗΔΗΣ αποστέλλοντας είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική, είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή ηλεκτρονικού 
αρχείου Portable Document Format (PDF) με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά 
προσδιορίζονται και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, στα οποία δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή 
εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 
Ο υποψήφιος  χρήστης  ενημερώνεται  από  το  Σύστημα  ή  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον, ο  υποψήφιος χρήστης 
ταυτοποιηθεί, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ αποδίδει σε 
αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος.  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

- Τις κείμενες διατάξεις περί σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, όπως αυτές αναφέρονται στην 
παρούσα διακήρυξη. 

- Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη. 

- Χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της πύλης του www.promitheus.gov.gr 
 
 

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

15/03/2019 
 
ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

22/04/2019 
 
ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ 14:00 μ.μ. 

06/05/2019 
 
ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ 10:00 π.μ. 

 
3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με: 
 
3.1 Τα "Συνοπτικά στοιχεία" που αναφέρονται στο ΠAΡΑΡΤΗΜΑ Α’, τους "Γενικούς όρους 
διενέργειας διαγωνισμού" που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’, ’’Υποδείγματα εγγυήσεων’’ 
που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’, "Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς" που αναφέρεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’, "Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις – Λοιποί Όροι-Πίνακας 
Συμμόρφωσης" που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’, "Σχέδιο σύμβασης" που αναφέρεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ και το "Ευρωπαϊκό Ενιαίο έντυπο σύμβασης" που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ζ’. 
 
3.2 Tις κείμενες διατάξεις περί κρατικών προμηθειών. 
 
4. Επισυνάπτονται τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 
 

Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ     Α’ 

Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ     Β’ 

Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ      Γ’ 

Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ     Δ’ 

Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ     Ε’ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΣΤ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ     ΣΤ’ 

Ζ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ     Ζ’ 

 
Τα παραπάνω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 
 
5.  

 Προκήρυξη της Διακήρυξης θα αποσταλεί προκειμένου να δημοσιευθεί: 
        στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως     προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 
άρθρου 2 του Ν.3861/2010, 

 Θα αποσταλεί για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και συγκεκριμένα στις εφημερίδες: 
Α) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ 
Β) ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ 
Επίσης το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί /καταχωρηθεί: 

 Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ), 

 Στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)   
μέσω της πύλης τουwww.promitheus.gov.gr 

 Στον ιστότοπο http://www.oagiosdimitrios.gr, του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς-Ό Άγιος Δημήτριος»  
Οργανικής Μονάδας «Ο Άγιος Δημήτριος». 

 
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ ΗΜ Α  Α΄ 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  ΑΡΧΗ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». 
 
Διεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής:  
ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΚ 54634 
-Τηλέφωνο: 2313-322 329,349 
-Fax: 2313-322 355 
-E-mail:agdim-prom@3ype.gr 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ H ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προμήθεια «Ιατρικού Εξοπλισμού», ενός (1) ψηφιακού 
μαστογράφου, ενός (1) ακτινολογικού τύπου C-ARM και ενός 
(1) χειρουργικού μικροσκοπίου με συνοδό καρέκλα  για τις  
ανάγκες της Οργανικής Μονάδας  «Ο Άγιος Δημήτριος». 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». 
 Διεύθυνση:   ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΚ 54634 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση Προμήθειας:  ενός (1) ψηφιακού μαστογράφου, 
ενός (1) ακτινολογικού τύπου C-ARM και ενός (1) 
χειρουργικού μικροσκοπίου με συνοδό καρέκλα, 
Κατηγορία προμήθειας (CPV): 33111650-2,33111000-
1,38510000-3,αντίστοιχα. 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.oagiosdimitrios.gr/
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των 576.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%  και την  συντήρηση 5 
ετών.   
(464.516,12€ αξία άνευ ΦΠΑ + 111.483,88€ Φ.Π.Α. 24%), 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  Το έργο χρηματοδοτείται από την αριθ. ΥΠΟΙΚ 
07085ΕΞ2012/27-8-2012 (ΦΕΚ Α΄ 164/12) ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ο   χρόνος   παράδοσης   θα είναι  δύο (2) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

 
 
 
 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητήσουν 
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το 
περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 67, παρ. 2 του Ν. 4412/2016. Τα 
ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και 
δέκα πέντε (15) ημέρες προ της καταληκτικής προθεσμίας 
υποβολής προσφορών στο διαδικτυακό τόπο του 
συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της πύλης   
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
ανωτέρω. Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων, 
που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν 
εξετάζονται. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται 
από εγγεγραμμένους Προμηθευτές. Η Αναθέτουσα Αρχή θα 
απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις 
διευκρινίσεις, που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω 
διαστήματος, σε όλους όσους έχουν εγγραφεί στο Σύστημα και 
ενδιαφέρονται για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, το αργότερο 
έξι (6) ημέρες  πριν  από  την  ημερομηνία  που έχει οριστεί για 
την υποβολή των Προσφορών. 
Κανένας Οικονομικός Φορέας (υποψήφιος Ανάδοχος) δεν 
μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 60 Ν. 
4412/2016. 
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με 
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα  συνοδεύει 
δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό  φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/147Α/8.8.2016) και στην 
56902/215/019.05.2017 (ΦΕΚ 1924 Β 02.06.2017) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). 
Οι προσφορές και όλα τα έγγραφα που αφορούν το διαγωνισμό 
θα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf. 
Όταν υπογράφονται από  τον  ίδιο  φέρουν ψηφιακή υπογραφή 
και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
της προσφοράς προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού και με την 
ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΟΥΝ», τα στοιχεία  της 
ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν 
σε πρωτότυπη μορφή εις διπλούν (πρωτότυπο & αντίγραφο). 
Ενδεικτικά προσκομίζεται η εγγυητική επιστολή,  τα πρωτότυπα 
έγγραφα, τα οποία έχουν εκδοθεί  από ιδιωτικούς 
φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο καθώς και 
έγγραφα που φέρουν την σφραγίδα της Χάγης (Apostile). 

 
Δεν προσκομίζονται στοιχεία και δικαιολογητικά που φέρουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
στοιχεία και δικαιολογητικά μπορούν βάσει του ν. 4250/2014 
να γίνουν αποδεκτά ως αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
 
Ειδικά για τις προσφορές, θα προσκομίζονται μέσα σε 
σφραγισμένους φακέλους με τα στοιχεία του διαγωνισμού και 
με την ένδειξη “ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΟΥΝ”. Η πρωτότυπη 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα περιέχεται στο 
σφραγισμένο φάκελο “Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
προσφορά”. 
Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί παράταση της προθεσμίας 
παραλαβής των προσφορών, θα εφαρμοστούν τα οριζόμενα 
στο άρθρο 37 παρ.4 του Ν.4412/2016. 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ   ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν 
γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση 
των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, για  οποιονδήποτε  λόγο,  πρόσθετες  πληροφορίες,  αν 
και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν 
παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία 
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, β) όταν τα 
έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
   Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη   
σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή 
δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων 
προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

15/03/2019 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

22/04/2019 και ώρα 14.00μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

06/05/2019 και ώρα 10:00 π.μ. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΟΝΟΣ  

15-03-2019 
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Ορισμοί διακήρυξης 
 

Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση 
και θα υλοποιήσει το σύνολο της προμήθειας για το οποίο έχει 
καταθέσει προσφορά. Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης , για  όλα τα 
είδη ή για μέρος των ειδών. 
 

Αναθέτουσα Αρχή Το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», το οποίο θα υπογράψει με τον 
Ανάδοχο  τη Σύμβαση για την εκτέλεση της Προμήθειας. 

Κύριος του Έργου Η ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». 

Αντίκλητος ή 
Εκπρόσωπος 

Το πρόσωπο που ο Οικονομικός Φορέας (υποψήφιος Ανάδοχος) με 
έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη 
στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, 
αριθμός τηλεφώνου, fax κλπ) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες 
ανάγκες επικοινωνίας του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με αυτόν. 

Διακήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους υπόψη 
Οικονομικούς Φορείς (υποψήφιους Αναδόχους) από την Αναθέτουσα 
Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις 
προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται η διαδικασία του 
διαγωνισμού. 

Επιτροπή διενέργειας Η Επιτροπή αξιολογεί  τις υποβαλλόμενες προσφορές και εισηγείται 
σχετικά στο φορέα. 

Α.Ε.Π.Π. Αρχή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών 

ΕΠΠ Επιτροπή Παραλαβής Προμήθειας 

Προμήθεια Το σύνολο της υπό ανάθεσης προμήθειας για το οποίο έχει κατατεθεί 
προσφορά από τους οικονομικούς φορείς. 

Προϋπολογισμός Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την 
υλοποίηση της Προμήθειας. 

Σύμβαση Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων 
μερών, για το σύνολο της υπό ανάθεσης προμήθειας για το οποίο 
έχει κατατεθεί προσφορά, δηλαδή μεταξύ του Γ.Ν.Θ. «Γ. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου της 
προμήθειας που θα επιλεγεί. 

Συμβατικά  τεύχη Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» και  του  Αναδόχου,  καθώς και όλα τα τεύχη που τη 
συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν  και περιλαμβάνουν κατά σειρά 
ισχύος: 
α. τη  Σύμβαση, 
β. την Απόφαση Κατακύρωσης 
γ. την Προσφορά του Αναδόχου και,  
δ. τη  Διακήρυξη. 

 
Συμβατική Τιμή 

 
Το  τίμημα της Σύμβασης για το οποίο έχει κατατεθεί προσφορά. 
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                                                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 

Ανήκει στην αριθ. 0 0 5 /2019 Διακήρυξη 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
Η προμήθεια «Ιατρικού Εξοπλισμού», ενός (1) ψηφιακού μαστογράφου, ενός (1) ακτινολογικού 
τύπου C-ARM και ενός (1) χειρουργικού μικροσκοπίου με συνοδό καρέκλα  για τις  ανάγκες του 
Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς - Ο Άγιος Δημήτριος» Οργανική Μονάδα  «Ο Άγιος Δημήτριος». 
 
Όλες οι απαιτήσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και λοιπές προϋποθέσεις προδιαγράφονται 
λεπτομερώς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ "Τεχνικές Προδιαγραφές - Πίνακας Συμμόρφωσης". 
 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 33111650-2, 33111000-1, 38510000-3. 
 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα : 
 
ΤΜΗΜΑ 1  : « Έναν (1) Ψηφιακό Μαστογράφο », εκτιμώμενης αξίας 233.870,96€   πλέον ΦΠΑ 
24%(αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 71736) 
ΤΜΗΜΑ 2  : « Ένα (1) Ακτινολογικό τύπου C-ARM », εκτιμώμενης αξίας 93.548,39€  πλέον ΦΠΑ 
24%(αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 71738) 
ΤΜΗΜΑ 3 : « Ένα (1) Χειρουργικό Μικροσκόπιο με συνοδό καρέκλα », εκτιμώμενης αξίας 137.096,77€  
πλέον ΦΠΑ 24%(αριθμός ΕΣΗΔΗΣ:71739).  
 
Προσφορές μπορούν να υποβληθούν  για ένα έως τρία τμήματα. 
 
 Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται και στα τρία (3) 
ΤΜΗΜΑΤΑ. 
 
Α.1 Τόπος & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης προμήθειας 
 
Η παραπάνω προμήθεια θα παραδοθεί στην Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
Διεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής: ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΤΚ 54634 ενώ ο 
χρόνος παράδοσης θα είναι μέσα σε δύο (2) μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Β. ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) 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. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που  
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων  συμβάσεων  και  τις  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  και  
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν  την  εμπιστευτικότητα  των  πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Γ.1 Δικαίωμα και προϋποθέσεις συμμετοχής 
 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) 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. 
2. Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση  Προσαρτήματος  I  της ΣΔΣ,  καθώς  και τις  λοιπές διεθνείς  συμφωνίες από  
τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
4. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. 
 
Στο  διαγωνισμό  δεν γίνονται δεκτοί: 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν  πρόκειται  για  
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
 
i. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών 
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
 
γ)απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄48), 
 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του  
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως  
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ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της  Οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και 
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων  από  παράνομες δραστηριότητες  και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005,  σ.  15),  η  οποία  ενσωματώθηκε  
στην εθνική νομοθεσία με τον.3691/2008(Α΄166), 
 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  5ης  Απριλίου  
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία  
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το  
ν. 4198/2013 (Α΄215). 
 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 
 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 
ii.  
(α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό  έχει διαπιστωθεί από δικαστική  ή  διοικητική  απόφαση  
με τελεσίδικη και  δεσμευτική  ισχύ,  σύμφωνα  με  διατάξεις  της  χώρας  όπου  είναι  
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  
ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 
 
Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 
έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που 
οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο  κατά τον οποίο  δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα    
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από  την  εκπνοή  της  
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
 
(β) Όταν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) 
τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
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υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά  όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της  εργατικής  νομοθεσίας  που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄  και  
ββ΄  κυρώσεις  πρέπει  να  έχουν  αποκτήσει  τελεσίδικη  και  δεσμευτική ισχύ. 
 
iii. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
Οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
 
(α) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 
ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 
 
(β) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, 
 
(γ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια  του  άρθρου  24  του  ν.  
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
 
(δ) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά μέσα, 
 
(ε) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
 
(στ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,  
 
(ζ) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
 
(η) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία, 
 
(θ) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 του  
Ν.4412/2016. 
 
Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
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παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις καθώς 
και στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ του Ε.Ε.Ε.Σ. 
 
iv) Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του  
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 
v) Αποκλείεται επίσης ο οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 και ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος 
αποκλεισμού). 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους (i) και (iv) μπορεί να προσκομίζει στοιχεία  προκειμένου  να  αποδείξει  ότι τα  μέτρα 
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού. 
Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι 
έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν 
από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις 
με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει 
συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού 
κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. 
Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα 
μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης 
αυτής. 
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 
δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο  κράτος-μέλος στο οποίο ισχύει η 
απόφαση. 
Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών 
μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής 
(παρ. 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016), η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την παρέλευση του σχεδίου απόφασης της αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω 
επιτροπή συνοδευόμενου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω 
προθεσμίας η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης τον εν λόγω 
οικονομικό φορέα. 
Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής, καθώς και η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτά ένδικα 
βοηθήματα κατ΄ αυτής, κοινοποιείται στην Αρχή. 
 
Γ.2 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
(Μέρος IV: του Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Προμήθειας /Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ. ή ΕΕΕΠ)  
Για τη συμμετοχή του στη διαγωνιστική διαδικασία, ο οικονομικός φορέας, οφείλει να 
ικανοποιεί κριτήρια επιλογής (άρθρο 75 του Ν.4412/8.8.2016), την πλήρωση των οποίων θα 
κληθεί να αποδείξει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/8.8.2016. 
Ο Οικονομικός φορέας μπορεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων όσον 
αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που προβλέπονται στην 
παρ. 3 του άρθρου 75 και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που 
προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 75 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 78 του 
Ν.4412/8.8.2016, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 
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Ο Οικονομικός φορέας μπορεί να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας. 
Ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή 
αποκλεισμού, τα παρακάτω: 
 
1. Νομικοί περιορισμοί ή αμετάκλητη ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς: 
 
Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 έντυπο ( ΕΕΕΣ ), με την οποία :  
 Δηλώνονται οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας του Υποψηφίου, 
    Δηλώνεται ότι δεν έχει επιβληθεί στον Υποψήφιο η ποινή του αποκλεισμού από 

διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση αρμοδίου οργάνου. 
 
2. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας (περ. IV.Α του ΕΕΕΠ): 
 
Προκειμένου να εξεταστεί η καταλληλότητά του για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας, πρέπει ο οικονομικός φορέας να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του. (περ.1 
του ΕΕΕΠ) όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ ή να ικανοποιούν 
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. 
 
3. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια (περ. IV.B του ΕΕΕΠ): 
 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης  σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  
 
Να αποδεικνύουν το  συνολικό  ύψος  του  κύκλου  εργασιών  του  μέσου  όρου   των τελευταίων 
τριών (3) ετών: 2018, 2017, 2016 το οποίο θα πρέπει να ανέρχεται στο 70% τουλάχιστον της 
προϋπολογισθείσας αξίας των υπό προμήθεια ειδών (χωρίς ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένου του 
τομέα δραστηριοτήτων (προμήθειες) που καλύπτεται από τη παρούσα διακήρυξη. 
 
 Να συμπληρωθεί ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τα τρία 
τελευταία οικονομικά έτη  
 

Έτος Γενικός Κύκλος Εργασιών (νόμισμα) 
2018 …………………………. 
2017 …………………………. 
2016 …………………………. 

 
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό) δεν είναι διαθέσιμες για 
ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, πρέπει να αναφερθεί η ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας. 
 
4. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  (περ.IV.Γ. του ΕΕΕΠ): 
 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται  
α) να έχουν συνάψει τουλάχιστον μία σύμβαση προμήθειας Ψηφιακού μαστογράφου, 
Ακτινολογικού τύπου C-ARM και Χειρουργικού μικροσκοπίου με συνοδό καρέκλα, ανάλογα με το 
αντικείμενο της προσφοράς, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα «αντίστοιχου προϋπολογισμού» 
β) να κατατεθούν βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης συμβάσεων αντίστοιχου αντικειμένου και   
προϋπολογισμού 
γ) να διαθέτουν το σύνολο των αδειών / πιστοποιητικών κλπ. που απαιτούνται και 
αναγράφονται αναλυτικά στο κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 
δ) οι οικονομικοί φορείς να αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
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Στην περίπτωση που ο Οικονομικός Φορέας  δραστηριοποιείται  για  χρονικό  διάστημα  μικρότερο  
των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, συμπληρώνει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας του, για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. 
 
5. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
 

Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008 (ή νεότερο) για τη διαχείριση ποιότητας πρέπει 

να διαθέτουν τόσο ο προμηθευτής, όσο και η κατασκευάστρια εταιρία. 

 

Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2004 (ή αντίστοιχο) για την περιβαλλοντική 

διαχείριση πρέπει να διαθέτουν ο προμηθευτής ή η κατασκευάστρια εταιρία. 

 

Οι προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται με την Δ.Υ. 8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 «Αρχές και 

κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως ισχύει και να 

είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ. 117/2004. 

 

Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2008 (ή αντίστοιχο) για την Υγεία και Ασφάλεια 

Εργασίας πρέπει να διαθέτουν ο προμηθευτής ή η κατασκευάστρια εταιρία. 

 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά ISO 9001/2000 ή μεταγενέστερο αυτού, τόσο του κατασκευαστικού 

οίκου, όσο και του προμηθευτή. 

 

Πιστοποιητικό  ISO 13485/03 ή μεταγενέστερο αυτού (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων), καθώς και πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE Mark, 

medicalgrade, ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε (Οδηγία 

93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου «Περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΕΕ L 169/12-7-1993), όπως 

τροποποιημένη ισχύει, προς τις διατάξεις της οποίας εναρμονίστηκε η εθνική νομοθεσία με την υπ’ αριθ. 

ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-9-2009 Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης 

και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2198/2-10-2009)) και το προσφερόμενο είδος να 

διατίθενται στο εμπόριο σύμφωνα με το νόμο (ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.138648/2009 

 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 

 Ο Οικονομικός φορέας (υποψήφιος Ανάδοχος) μπορεί να υποβάλει εκτός των ανωτέρω  στοιχείων 
τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την ικανότητα για 
συμμετοχή του στον διαγωνισμό στην ανάλογη  κατηγορία δικαιολογητικών  μόνο κατά την υποβολή 
της πρότασης και όχι εκ των υστέρων.  

 Επισημαίνεται ότι κάθε Οικονομικός Φορέας πρέπει να πληροί απαραιτήτως τις παραπάνω 
προϋποθέσεις προκειμένου να συμμετάσχει στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού για 
την προμήθεια του είδους. 

 Σε περίπτωση που ο Οικονομικός Φορέας αποτελεί Ένωση: 
 Τα απαιτούμενα  στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται 
ανάλογα με    τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης, 
 επιτρέπεται η μερική κάλυψη  των  προϋποθέσεων  από  τα  Μέλη  της,  αρκεί  όμως  συνολικά να 
καλύπτονται όλες, σε συνδυασμό με τη διευκρίνιση που ακολουθεί. 

 Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 Επισημαίνεται  ότι,  κατά  την  υποβολή  του  εντύπου  ΕΕΕΠ  για  τα  στοιχεία  της  παρ.Γ.2 
«Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής», ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να είναι περιληπτικός στα 
στοιχεία τεκμηρίωσης, μέχρι τον αριθμό των χαρακτήρων που επιτρέπει η εφαρμογή της Ε.Ε. για την 
συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΕΠ 
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Τα αποδεικτικά  μέσα  για  την  παρούσα  παράγραφο Γ.2, θα κατατεθούν από τον προσωρινό 
Ανάδοχο στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου» παρ.Ε.7. 
 
Γ.3 Προκαταρκτική  απόδειξη  κατά  την  υποβολή  προσφορών 
 
Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό και  μέχρι  τη  
σύναψη της σύμβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και με  τρόπο,  όπως  αυτά  ορίζονται  στις  
διατάξεις του Ν.4412/2016 και στην παρούσα διακήρυξη. 
 
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, υποχρεωτικά επί ποινή 
αποκλεισμού μαζί με την Προσφορά τους, στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική προσφορά», σε μορφή αρχείου pdf σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/Β/02.06.2017) ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 
 
(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτομένων αρχείων στο σύστημα 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εγγύηση συμμετοχής σε Ευρώ (€) ποσού ύψους 4.677,42€ για τον Ψηφιακό Μαστογράφο, 
1.870,97€ για το Ακτινολογικού τύπου C-ARM, 2.741,94€ για το Χειρουργικό Μικροσκόπιο με 
συνοδό καρέκλα που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της προμήθειας, 
χωρίς ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, η οποία  να  περιέχει όλα τα αναγκαία 
στοιχεία, σύμφωνα με τα  οριζόμενα: 
 
1. στο άρθρο 72 του Ν. 4412 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) 
2. στο Παράρτημα Γ «ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ» 
 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα  ηλεκτρονικώς  σε 
μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του 
Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή, εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 
 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), (άρθρο 79), το οποίο αποτελείται από 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α 75), ως  
προκαταρτική απόδειξη επιβεβαιώνοντας ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
1. Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. Γ.1 
της διακήρυξης αυτής, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να 
αποκλεισθούν.(Σχετ.άρθρο73και74τουν.4412/2016). 

2. Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα 
διακήρυξη, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77 του ν. 4412/2016, τα οποία 
περιγράφονται αναλυτικά στην παρ. Γ.2 της παρούσας διακήρυξης και είναι σύμφωνο με 
το τυποποιημένο έντυπο του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ0 2016/7) της 
Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή 
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. 

 

Το Ε.Ε.Ε.Σ. είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 
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3. 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el 
 
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας: 
Α) Μπορεί επίσης να κατεβάσει το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει 
στον υπολογιστή του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα 
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el 
Στην ιστοσελίδα αυτή πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει 
(ανεβάσει) το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που κατέβασε από το 
ΕΣΗΔΗΣ. 
Β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά τα κατάλληλα πεδία 
που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία 
και τον τόπο σύνταξης. 
Γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον 
δυνατή η εκτύπωσή του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. 
Δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε. 
Ε) Υποβάλλει το αρχείο του ΕΕΕΣ στο φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής. 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει 
αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. 
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 

I. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων το 
Ε.Ε.Ε.Σ. περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. 

II. Σε περίπτωση που τμήμα ή τμήματα της σύμβασης υλοποιηθούν από υπεργολάβους 
και υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του προϋπολογισμού το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο υποβάλλεται και από τους υπεργολάβους (άρθρο 131) 

III. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιαδήποτε 
χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της. 

IV. Οι ενώσεις Προσώπων και κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν ξεχωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε μέλος της 
Ένωσης/κοινοπραξίας. 

V. Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 
79 του Ν.4412/2016, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή των ανωτέρω, νοείται ο 
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον  καταστατικό  ή  το  πρακτικό  
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο  να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων      ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(παρ. 13  του  άρθρου  107  του Ν.4497/2017). 

Τα  αποδεικτικά  μέσα  για  την  παρούσα  παράγραφο  συμπλήρωσης  του  
Ευρωπαϊκού  Ενιαίου  Έντυπου  Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.),  θα κατατεθούν από τον 
προσωρινό Ανάδοχο στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου». 
 

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο 
αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων 
τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε. ή ΙΚΕ). 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el
http://www.promitheus.gov.gr/
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Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο 
Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 
δικαίωμα να δεσμεύουν   με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα 
της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 
 
 

4.    
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του 
οικονομικού φορέα (Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διαχειριστή 
κ.λπ. ή ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους) στην οποία και αναγράφεται/δηλώνεται ότι: 

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, 

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας 
Διακήρυξης, των οποίων ο οικονομικός φορέας έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση, 

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, 

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού, 

 Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

 

5. Παραστατικό εκπροσώπησης αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπο του. 

 
 
Οι ενώσεις Υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα 
παραπάνω για κάθε Υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. Σε περίπτωση υποβολής 
Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών, η Προσφορά θα πρέπει να υποβάλλεται για όλα τα μέλη της 
Ένωσης από εκπρόσωπό τους ειδικά εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 
 
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και 
με ποινή αποκλεισμού 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 (Α188). (άρθρο 80 παρ. 10 του Ν. 4412/2016). 
 
Δ. Εγγύηση Συμμετοχής 
 
Η Προσφορά του Οικονομικού Φορέα πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε 
ευρώ (€) ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της προμήθειας (μη συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ). 
 
Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι 4.677,42€ για τον Ψηφιακό 
Μαστογράφο, 1.870,97€ για το Ακτινολογικού τύπου C-ARM, 2.741,94€ για το Χειρουργικό 
Μικροσκόπιο με συνοδό καρέκλα. 
 

1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί 
νόμιμα στα κράτη –μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη – μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που 
κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 (Α139) 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 
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οικονομικού φορέα. 

2. Οι Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

3. Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής  που  εκδίδονται  σε  οποιοδήποτε  κράτος  από  τα  
παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην 
Ελληνική γλώσσα. 

4. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το 
υπόδειγμα. 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: ζα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ζβ) 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. 

5. Στην περίπτωση Ένωσης η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην Ένωση. 
Όσον αφορά ειδικά στα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 
(εγγυοδοτική παρακαταθήκη), αυτά συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει 
αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 
(“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω 
Παρακαταθηκών και Δανείων”). Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 34/1992 του ΝΣΚ, στις 
εγγυοδοτικές παρακαταθήκες εκ της φύσεως δεν μπορεί να τεθεί ο όρος “η εγγύηση παρέχεται 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης διζήσεως”. 
Σχετικά πρότυπα/υποδείγματα δελτίων σύστασης χρηματικών εγγυοδοτικών παρακαταθηκών 
υπάρχουν στον ιστότοπο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

6. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα 
προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 
σύμβασης 

7. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση  απόφασης  επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
β)  την άπρακτη πάροδο  της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 
απόφασης    επ’ αυτών 

8. Η επιτροπή διενέργειας επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους, παραλαμβάνει, μονογράφει και ελέγχει το 
φυσικό αρχείο. 
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και 
με ποινή αποκλεισμού 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 (Α188). (άρθρο 80 παρ. 10 του Ν. 4412/2016). 
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Ε. Προσφορές 
Ε.1 Χρόνος & Τρόπος υποβολής Προσφορών 
 
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 
όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση  νομικών  προσώπων,  θεωρείται  ότι  η  
υποβολή  της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο 
όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. 
 
Οι Προσφορές καθώς και όλα τα έγγραφα που αφορούν στο διαγωνισμό, φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα  που  ορίζει  η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην 56902/215/019.05.2017 (ΦΕΚ 1924 Β 02.06.2017 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) καθώς και στο Ν.4412/2016. 
 
Η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής θα περιέχεται στον φάκελο των δικαιολογητικών. 
 
Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι Προσφορές 
υποβάλλονται ηλεκτρονικώς και θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα όσα καθορίζονται στην 
παρούσα Διακήρυξη, υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που 
δύνανται να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα. Αν αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην 
Ελληνική θα αναφέρονται μόνον στην Αγγλική.  
 
 
Τα περιεχόμενα του    ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζεται ως εξής: 
 
Ένας (υπό)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και  
Ένας (υπό)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» 
 
Μέσα στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» 
τοποθετούνται: 

- Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλονται με την προσφορά, τα οποία 
προσδιορίζονται στις παραπάνω παραγράφους της παρούσας διακήρυξης. 

- Η τεχνική Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου.  
-     Φύλλο συμμόρφωσης, επί ποινή απόρριψης, ψηφιακά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο σύμφωνα 
με υπόδειγμα του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ  Ε΄ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ». Το φύλλο συμμόρφωσης 
έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου excel, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 
του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. 
 
Μέσα στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά»  τοποθετείται η οικονομική 
Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου. 
 
Ε.2. Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του Συστήματος. Στη συνέχεια, το Σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε  
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, 
το Σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 
αρχείου υπερισχύει το τελευταίο. 
 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο  σύνολό  τους  στις  ειδικές  

http://www.promitheus.gov.gr/
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ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα 
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
 
Σε κάθε περίπτωση τα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να αποτυπωθούν 
αναλυτικά και να υποβληθούν μέσω του συστήματος συνημμένα, σε μορφή αρχείου pdf 
ψηφιακά υπογεγραμμένα. 
 
Επισημαίνεται ότι: 
Τα στοιχεία της προσφοράς που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/2016, υποβάλλονται στον οικείο (υπο)φάκελο ως ξεχωριστό αρχείο και 
σημαίνονται από τον οικονομικό φορέα με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος. Σε 
αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην 
προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του 
ενδιαφερομένου.  
 
Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές νομοθετικές ή 
κανονιστικές διατάξεις ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις 
τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της 
τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση. (άρθρο 21 Ν. 4412/2016).  
 
Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους προσφέροντες στοιχεία κατά την 
αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 
 
Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των τεχνικών απαιτήσεων, τότε η  
απάντηση θεωρείται αρνητική. 
 
Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από  Ένωση  Εταιρειών  στην  Προσφορά  πρέπει  να 
αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το τμήμα του αντικειμένου της Προμήθειας που θα 
αναλάβει κάθε μέλος της ένωσης,  το  ποσοστό  επί  του  συμβατικού  τιμήματος  που  θα  
αντιστοιχεί σε κάθε μέλος (ποσοστό, όχι απόλυτη τιμή), να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας 
των μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση της Προμήθειας. 
 
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν (άρθρο 58 Ν. 
4412). 
 
ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ  
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΕΙΝΑΙ  ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΚΑΙ Η  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  ΜΗ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ  
ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
 
Ε.3. Περιεχόμενα (υπό) Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
 
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του Συστήματος. Στη συνέχεια, το Σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε  
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, 
το Σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 
αρχείου υπερισχύει το τελευταίο. 
 
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στην ειδική ηλεκτρονική 
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φόρμα του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία. 
 
α. Η Οικονομική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει το ποσό σε Ευρώ για το σύνολο της 
προμήθειας, ολογράφως και αριθμητικώς, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο 
Υποψήφιος, τόσο μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όσο  και συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ.  Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ μπορεί να γίνει μέχρι και δύο δεκαδικά ψηφία.  Σε 
περίπτωση   που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός διορθώνεται από την Υπηρεσία. 
 
β. Εφόσον από την Οικονομική Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
γ. Η οικονομική προσφορά καλύπτει την υλοποίηση του συνόλου της προμήθειας και αφορά τις 
κάθε είδους δαπάνες, συντηρήσεις  του μηχανήματος για 5 (πέντε) έτη  συμπεριλαμβανομένου 
καινούργιων αμεταχείριστων ανταλλακτικών, επιβαρύνσεις, αμοιβές (τρίτων, προσωπικού, 
συνεργατών κ.λπ.), την αμοιβή του Αναδόχου, καθώς και κάθε παρεχόμενη υπηρεσία του 
Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο υλοποίησης της Προμήθειας.  
 
δ. Αν στο διαγωνισμό διαπιστωθεί ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές σε 
σχέση με το αντικείμενο του διαγωνισμού, η επιτροπή αξιολόγησης, πριν την απόρριψη της 
προσφοράς, απαιτεί από τους προσφέροντες να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν 
στην προσφορά τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατ΄ ανώτερο όριο δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Το περιεχόμενο, η παροχή και ο τρόπος αξιολόγησης 
θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 88 του Ν. 4412/2016. Η Επιτροπή 
διενέργειας, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα, ελέγχει τη σύνθεση της προσφοράς βάσει των 
παρασχεθέντων δικαιολογητικών, τα οποία είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 89 του ιδίου 
νόμου (άρθρα 88 και 89). 
 
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 το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο 
ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 
 
Η αμοιβή για την προμήθεια υπόκειται στις προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις υπέρ 
τρίτων. Οι τιμές που θα δοθούν με την προσφορά είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 
της προμήθειας και αποκλείεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή αυτών. Προσφορές που θέτουν 
όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες, αποκλείεται δε η υποβολή νέας 
προσφοράς ή η τροποποίηση της υποβληθείσας.  
 
Εφαρμογές/Υπηρεσίες ή μέρος της Προμήθειας που προσφέρονται δωρεάν θα αναγράφονται 
στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς με την ένδειξη  «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ» στη στήλη τιμών. Σε 
κάθε περίπτωση όμως που έχει παραληφθεί η αναγραφή τιμής ενώ αναφέρονται οι 
εφαρμογές/υπηρεσίες ή μέρος της προμήθειας, ακόμη κι αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΧΩΡΙΣ 
ΚΟΣΤΟΣ» θεωρείται ότι οι εφαρμογές/υπηρεσίες ή μέρος της προμήθειας έχουν προσφερθεί 
δωρεάν. 
Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση  Εταιρειών  στην  Προσφορά  πρέπει  να  
αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το τμήμα του αντικειμένου της προμήθειας που θα 
αναλάβει κάθε μέλος της ένωσης,  το  ποσοστό  επί  του  συμβατικού  τιμήματος  που  θα  αντιστοιχεί 
σε κάθε μέλος (ποσοστό και απόλυτη τιμή), να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών 
μεταξύ τους κατά την υλοποίηση της προμήθειας και να συμπληρώνεται αντίστοιχος πίνακας. 
 
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, 
υπερισχύει η τιμή μονάδας. 
 
Προσφορά που είναι αόριστη ή αν η προσφερόμενη τιμή δεν προκύπτει  με  σαφήνεια  η 
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Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε Ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας 
διακήρυξης. 
 
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 
Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 
παρούσας διακήρυξης , όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης (άρθρο 26 παρ. 4 Ν. 4412/2016). 
 
Επισημαίνεται επίσης, ότι οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών θα πρέπει να είναι ίσες ή 
χαμηλότερες των τιμών που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών 
Υγείας. 

 Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη όπου 
θα δηλώνεται  ποια είναι η τιμή της τελευταίας καταχώρησης στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. κατά 
την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς αναφέροντας τον σχετικό κωδικό παρατηρητηρίου για κάθε 
είδος. Στην περίπτωση που είδος/η δεν είναι καταχωρημένο/α στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. να 
υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη όπου θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει το είδος 
καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της  προσφοράς, 
με ποινή απόρριψης. 

Οικονομικές προσφορές στις οποίες αναγράφονται τιμές πάνω από αυτές που έχουν καταχωρηθεί στο 
Παρατηρητήριο Τιμών της  Ε.Π.Υ. κατά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
Χρόνος και Τρόπος Πρόσβασης στα Έγγραφα 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική  διαδικασία  έχουν  πρόσβαση  στα  
έγγραφα που παράγονται στο σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 
περίπτωση κείμενες διατάξεις. 
 
Ε.4. Ισχύς Προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους 
προσφέροντες για τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία  
λήξης  μικρότερη της παραπάνω αναφερόμενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Η ισχύς των Προσφορών μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία 
πριν από τη λήξη της, κατά ανώτερο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη 
διακήρυξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του Ν. 4412/2016. 
 
Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των Προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει  
ηλεκτρονικά ερώτημα προς τους Υποψηφίους, πριν τη λήξη  ισχύος  των  Προσφορών,  αν  
αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όσοι από τους Υποψηφίους δεν 
απαντήσουν ή απαντήσουν αρνητικά, αυτομάτως αποκλείονται από τα επόμενα στάδια του 
διαγωνισμού.  
 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή 
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την 
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προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω, ανωτάτου ορίου παράταση 
της προσφορά τους, είτε όχι. 
Η διαδικασία του διαγωνισμού στην περίπτωση αυτή συνεχίζεται με όσους από τους 
Υποψηφίους Αναδόχους παρέτειναν τις προσφορές τους. Οι  υπόλοιποι  αποκλείονται  από  τη  
διαδικασία  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του Ν. 4412/2016. 
 
Ε.5 Εναλλακτικές Προσφορές – Αντιπροσφορές 
 
Εναλλακτικές Προσφορές ή αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Ε.6 Αποσφράγιση - Αξιολόγηση προσφορών 
 
Διαδικασία  αξιολόγησης  προσφορών 
 
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 
Η   οικονομική   προσφορά   του   αναδόχου   θα   συνοδεύεται από δύο πίνακες, όπως αυτοί 
περιγράφονται στο Παράρτημα  Δ΄ της  παρούσας  διακήρυξης. 
 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 06/05/2019 και ώρα 
10:00 π.μ., μέσω της αρμόδιας πιστοποιημένης στο Σύστημα Επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού, η οποία θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. 
 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό) 
φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπό) φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται. 
 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – 
Τεχνική προσφορά» οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ  ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟ  
 
ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σν) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (Κν) 

ΟΜΑΔΑ Α΄ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  

Κ1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
(όπως αυτά αναφέρονται 
αναλυτικά στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές) 

12% 100-120 

Κ2 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ (όπως αυτή 
αναφέρεται αναλυτικά στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές) 

11% 100-120 

Κ3 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 
(όπως αυτή αναφέρεται 
αναλυτικά στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές) 

9% 100-120 

Κ4 ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΗΨΗΣ (όπως 
αυτό αναφέρεται αναλυτικά 

5% 100-120 
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στις Τεχνικές Προδιαγραφές) 

Κ5 ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ (όπως αυτό 
αναφέρεται αναλυτικά στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές) 

5% 100-120 

Κ6 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ 
(όπως αυτό αναφέρεται 
αναλυτικά στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές) 

10% 100-120 

 
Κ7 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ (όπως αυτό 
αναφέρεται αναλυτικά στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές) 

 
10% 

 
100-120 

Κ8 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (όπως αυτό 
αναφέρεται αναλυτικά στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές) 

5% 100-120 

Κ9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ 
(όπως αυτό αναφέρεται 
αναλυτικά στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές) 

 
3% 

 
100-120 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ   ΟΜΑΔΑΣ Α΄                                  70% 
 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σν) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (Κν) 

ΟΜΑΔΑ Β΄-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ  

Κ10 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 4,00% 100-120 

Κ11 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

               7,00% 100-120 

Κ12 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ 10 
ΧΡΟΝΙΑ 

6,00% 100-120 

Κ13 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
6,00% 

 
          100-120 

Κ14 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
4,00% 

 
100-120 

Κ15 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
3,00% 

 
100-120 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β                                       30% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α & Β                                                                                 100% 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ  ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΥΠΟΥ C-ARM 
 
ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σν) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (Κν) 

ΟΜΑΔΑ Α΄ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  

Κ1 ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ    3% 100-120 





 
 

28 
 
 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ, ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΑΙ 
ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 
ΤΥΠΟΥ "C-ARM", 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ, 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. 

Κ2 ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, 
ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ  ΜΕ 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΣΗ  ΠΕΡΙΠΟΥ 110 
KV, ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 20 
MA. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΛΗΨΗ (SNAPSHOT). ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΑ 
ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΡΕΥΜΑ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15 MA 
(FLUORO MODE). ΝΑ 
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΑΛΜΙΚΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΧΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ. 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΠΑΛΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ 
Ο ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΙΚΟΝΑΣ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ 
ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ 1- 25 FPS.  
ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΤΟ  ΕΥΡΟΣ 
ΠΑΛΜΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 
ΣΕ MSEC ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΤΑΞΥ 10-
20  MSEC. ΘΑ ΕΚΤΙΜΗΘΕΙ ΤΟ 
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΕΥΡΟΣ. 

    6% 100-120 

Κ3 ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΛΥΧΝΙΑ ΜΕ 
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ  
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΕΣΜΗΣ, 
ΣΤΑΘΕΡΗΣ Η 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ 
ΑΝΟΔΟΥ, ΔΙΠΛΟΕΣΤΙΑΚΗ ΜΕ 
ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΕΣΤΙΑ ΟΣΟ ΤΟ 
ΔΥΝΑΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ 
(ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ Η ΙΣΗ ΤΟΥ 
0.6MM, ≤ 0,6MM) ΓΙΑ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ 
ΕΙΚΟΝΑΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 
ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΡΙΔΑΣ. 
Η ΛΥΧΝΙΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥ 
ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ. ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
(INHERENT) ΚΑΙ 

      6% 100-120 
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ (>3 MM) 
ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ 
ΣΕ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ MM AL & 
CU. 

Κ4 Η ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΥΨΗΛΗ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
300KHU ΚΑΙ Η 
ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΑΝΟΔΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5MHU ΜΕ 
ΜΕΓΑΛΗ  ΘΕΡΜΟΑΠΑΓΩΓΗ  
ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΟΘΟΥΝ 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. ΘΑ 
ΕΚΤΙΜΗΘΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ Ο ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΣ 
ΡΥΘΜΟΣ  ΘΕΡΜΟΑΠΑΓΩΓΗΣ. 

   3% 100-120 

Κ5 ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΝΙΣΧΥΤΗ 
ΕΙΚΟΝΑΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 9” (23CM) 
ΔΙΠΛΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΥΨΗΛΗΣ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ. ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΟΥ. 

  5% 100-120 

Κ6 ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΨΗΦΙΑΚΗ CCD 
ΚΑΜΕΡΑ ΜΕ  ΜΗΤΡΑ  
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
1ΚΧ1Κ PIXELS ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ (KV 
ΚΑΙ MA). 

5% 100-120 

 
Κ7 

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΕΣ 
ΨΗΦΙΑΚΑ. 

4% 

 
 

100-120 

Κ8 Ο ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ "C-
ARM" ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΕΝΟΣ, ΝΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ 
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΝΑΓΚΗ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

       5% 100-120 
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΠΑΡΚΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ 
(ΒΑΘΟΣ C-ARM)  ΑΝΩ ΤΩΝ 
65CM ΓΙΑ ΑΝΕΤΗ 
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 
ΣΗΜΕΙΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 
ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΕ ΤΙΣ 
ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 
ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΑ ΕΚΤΙΜΗΘΕΙ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ. 

Κ9 ΟΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΟΝΗΣ (C-
ARM) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ: 
•ΚΑΘ ΥΨΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΤΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΟΝΗΣ ΚΑΤΑ 40 CM 
ΠΕΡΙΠΟΥ. 
•ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΟΝΗΣ 
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 
ΑΞΟΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑ ± 180°. 
•ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΟΝΗΣ 
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΗΤΟ 
ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ (ORBITAL) 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑ 120°. 
•ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 
ΜΕΣΑ ΕΞΩ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
ΚΙΝΗΣΗ). ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ. 
•ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΛΙΣΕΩΝ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑ ± 10° 
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΟ 
ΑΞΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΟΝΗΣ (SWIVEL). Η 
ΠΕΡΟΝΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ 
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΗΜΕΙΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

 
5% 

 
100-120 

Κ10 ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 
ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ 
ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗΣ Η ΤΗΣ  
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 
(LAST IMAGE HOLD). ΝΑ 

4% 100-120 
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ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ Η 
ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. 

Κ11 ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
ΟΠΩΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΩΝ ΠΑΡΥΦΩΝ ΤΩΝ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ,   
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ   ΚΛΕΙΣΤΡΑ,   
ΑΠΟΡΡΙΨΗ   ΘΟΡΥΒΟΥ 
ΚΙΝΗΣΗΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 
CONTRAST, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

4% 100-120 

Κ12 ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
≥ 100.000 ΕΙΚΟΝΕΣ ΟΙ 
ΟΠΟΙΕΣ ΝΑ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 
ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΤΕ ΣΕ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΚΟΝΣΟΛΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ CD/DVD, USB, 
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΘΕΑΣΗΣ ΣΕ 
ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΝΑ 
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ DICOM. 

4% 100-120 

Κ13 ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΥΟ 
MONITORS ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΔΥΝΑΤΗ Η ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ 
ΜΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (Π.Χ. 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ) ΣΤΟ ΕΝΑ 
MONITOR ΕΝΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 
ΘΑ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ 
ΔΕΥΤΕΡΟ MONITOR. ΤΑ 
MONITORS ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 19”, 
ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΥΠΟΥ TFT/LCD, ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ, 
ΑΝΤΙΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΓΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΧΩΡΙΣ 
ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΣΜΑ 

5% 100-120 
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Κ14 ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕ LASER. 

2% 100-120 

Κ15 ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΘΕΡΜΙΚΟ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ. 

3% 100-120 

Κ16 ΝΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ 
ΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 220V/50 HZ. 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΟ, 
ΕΥΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΝΑ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟ ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ. 

3% 100-120 

Κ17 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ. 

3% 100-120 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ   ΟΜΑΔΑΣ Α΄                                  70% 
 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σν) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (Κν) 

ΟΜΑΔΑ Β΄-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ  

Κ18 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 4,00% 100-120 

Κ19 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

               7,00% 100-120 

Κ20 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ 10 
ΧΡΟΝΙΑ 

6,00% 100-120 

Κ21 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
6,00% 

 
          100-120 

Κ22 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
4,00% 

 
100-120 

Κ23 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
3,00% 

 
100-120 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β                                       30% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α & Β                                                                                 100% 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σν) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (Κν) 

Κ1 ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΟΠΤΙΚΑ, 
ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ 
ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ, 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ,  ΜΕ 
ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕ ΟΣΟ 
ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 

4% 100-120 
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ΒΑΘΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ, 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΥΡΕΙΑ 
ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗ ΒΑΣΗ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25MM, ΕΤΣΙ 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΔΥΝΑΤΕΣ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΙΣ 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΠΕΜ¬ΒΑΣΕΙΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ 
ΣΤΟΝ ΒΥΘΟ ΤΟΥ 
ΟΦΘΑΛΜΟΥ. 

Κ2 ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΦΑΚΟ ΜΕ 
F=175 MM, ΓΙΑ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ ΤΟΥ 
ΑΥΧΕΝΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. 

1% 100-120 

Κ3 ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΝΕΧΕΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ "ZOOM" ΜΕ 
ΛΟΓΟ 1:6. 

1% 100-120 

Κ4 ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ +17 
MM ΩΣ -33 MM. 

1% 100-120 

Κ5 Η ΟΠΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΝΑ 
ΔΙΑΘΕΤΕΙ  ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟ  
ΣΥΣΤΗΜΑ  ΜΕ  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΛΙΣΗΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 200
ΦΑΚΟΥΣ 10Χ ΕΥΡΕΩΣ  
ΠΕΔΙΟΥ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  
ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ     ΤΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΕΥΡΟΣ 
ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ +5 D ΕΩΣ -8 
D. ΕΠΙΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ 
ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ 
ΑΜΕΣΑ ΟΡΑΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΚΥΡΙΩΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ, ΝΑ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΘΟΝΗ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΟΠΟΙΑΣ ΝΑ 
ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, FOCUS, 
ZOOM, ΘΕΣΗ Χ-Υ, ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΕΝΤΑΣΗ, ΕΑΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΤΟΥ REDREFLEX ΕΙΝΑΙ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Η ΟΧΙ.   

10% 100-120 

Κ6 ΝΑ  ΔΙΑΘΕΤΕΙ   
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ  
ΕΝΙΣΧΥΤΗ   ΑΝΑΚΛΑΣΕΩΝ  

5% 100-120 





 
 

34 
 
 

ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ  (REDREFLEX) 
ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ 

- -
ΠΕΡΙΠΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΝΑ 
ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΕΝΤΟΝΑ 
ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟ, ΣΕ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ. 

Κ7 ΌΛΟ ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΛΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ -70° ΕΩΣ +90° 
ΚΑΙ ΜΕ ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗ 
”FINE” +/-10° ΠΕΡΙΠΟΥ, ΕΤΣΙ 
ΩΣΤΕ O ΧΡΗΣΤΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ 
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΕΙ ΤΗΝ ΤΥΧΟΝ 
ΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. 

2% 100-120 

Κ8 ΣΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΑΒΕΣ ΜΕ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ 
ΦΡΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ 
ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. ΟΙ 
ΛΑΒΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΙΜΑ 
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ. 

2% 100-120 

Κ9 Η ΟΠΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ, ΝΑ  
ΔΙΑΘΕΤΕΙ  ΦΙΛΤΡΑ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΣΥΜΦΩΝΑ  
ΜΕ  ΤΟΥΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ  
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ UV, 
SOFTLIGHT, DAYLIGHT, 
BLUE. ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΙΔΑ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΧΙΣΜΗΣ ΚΑΙ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΜΠΡΟΣ – ΠΙΣΩ, ΓΙΑ 
ΣΑΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ 
ΘΕΣΗ Ο ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΝΑ 

10% 100-120 
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ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΜΕΣΟΥ 
ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕΣΩ 
ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΤΟΝ 
ΒΥΘΟ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ. 

Κ10 ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ  ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΣΕΩΝ Χ-Y, 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ   ΑΠ' ΤΟΝ   
ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗ,  ΕΝΩ  ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  
ΕΧΕΙ ΤΗΝ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ  
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ  
ΤΟΥ ΘΕΣΗ  (ZEROPOINT) ΜΕ 
ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ 
ΠΛΗΚΤΡΟΥ. ΤΟ ΕΥΡΟΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΣΕΩΝX-Y 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 60Χ60 MM. 

2% 100-120 

Κ11 ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ  ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΗΣ 
ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 
ΣΥΜΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ  ΜΕ 
ΤΡΕΙΣ ΒΑΘΜΟΥΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΟΣΟ ΤΟ  
ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ. ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

 

2% 100-120 

Κ12 ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΠΟΛΥΤΑ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟΥΣ 
ΦΑΚΟΥΣ 12,5Χ. Η 
ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ 
ΤΗΣ ΣΥΓΧΕΙΡΟΥΡΓΗΣΗΣ, ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΑΝΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ. 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΣΗΣ, ΝΑ 
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 
ΕΝΑΛΛΑΓΕΑ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΓΕΘΥΝΣΕΩΝ, 
ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 
ΚΟΜΒΙΟ ΓΙΑ 

15% 100-120 
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ΜΙΚΡΟΕΣΤΙΑΣΗ. ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΧΕΙΡΟΥΡΓΗΣΗΣ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΠΤΙΚΑ 
ΜΕ ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 
ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΤΟΥ 
ΚΥΡΙΩΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ 
ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ 
ΔΕΣΜΗΣ. 

Κ13 ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΓΧΡΩΜΗ 
ΚΑΜΕΡΑ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕ HDFORMAT, 
ΚΑΙ “MEDICALGRADE” 
ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 21.5”, ΜΕ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
ΣΕ USBSTICK&USB ΣΚΛΗΡΟ 
ΔΙΣΚΟ ΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ 
ΕΙΚΟΝΩΝ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ 
ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ, ΠΟΥ ΘΑ 
ΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΡΘΡΩΤΟ 
ΒΡΑΧΙΟΝΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο 
ΟΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ. 

15% 100-120 

Κ14 ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
(A.S.CAUTOMATICSPEEDCO
NTROL) ΤΩΝ  
ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΣΕΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ 
(ΜΙΚΡΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΣΕ 
ΜΕΓΑΛΕΣ  ΜΕΓΕΘΥΝΣΕΙΣ, 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ 
ΜΕΓΕΘΥΝΣΕΙΣ), ΕΝΩ  
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ. 

2% 100-120 

Κ15 ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟ 
ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BLUETOOTH, 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ, 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ,  ΜΕΣΩ 
ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΟΙ 

5% 100-120 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΟΠΩΣ 
“FOCUS”, “ZOOM”, 
ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΣΕΙΣ Χ-Υ, 
ΕΝΤΑΣΗ ΦΩΤΟΣ ΚΛΠ. 

Κ16 ΤΟ ΟΛΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΝΑ ΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΒΑΣΗ 
ΟΡΟΦΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, 
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ 
ΦΡΕΝΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ, Η ΟΠΟΙΑ  ΝΑ  
ΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ 
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΗΓΗΣ, ΜΕ  
ΠΑΡΟΧΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  
ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ, 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2Χ50 WATT 
ΤΥΠΟΥ LED, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗ. Ο ΧΡΟΝΟΣ 
ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ 
ΛΥΧΝΙΩΝ LED ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΤΕΤΟΙΟΣ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ 
ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ, ΕΩΣ 
ΚΑΙ “ΕΦ’ ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ” ΤΟΥ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ.  ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΝΑ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ, ΜΕ ΤΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ, Ο 
ΧΡΗΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΜΕΣΩ 
ΦΙΛΤΡΩΝ, ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ 
ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΛΥΧΝΙΑ LED, ΕΤΣΙ 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ, ΑΠΟ 
ΨΥΧΡΟΤΕΡΟ (ΦΩΣ 
ΗΜΕΡΑΣ) ΜΕΧΡΙ 
ΘΕΡΜΟΤΕΡΟ (ΤΥΠΟΥ 
ΑΛΟΓΟΝΟΥ) ΦΩΤΕΙΝΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. Η  
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 
ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ  
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ  ΠΡΟΣ  ΤΗΝ 
ΟΠΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ, ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ 
ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΤΡΕΧΕΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 
ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ. Η 
ΒΑΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

15% 100-120 
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ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΝΑ 
ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΕΣ 
ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ. 
Ο ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 
ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΗ 
ΟΠΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΥΡΟΥΣ 
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ, 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑ 890 
MM. 

Κ17 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 5,00% 100-120 

Κ18 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1,00% 100-120 

Κ19 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 2,00% 100-120 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                       100% 

 
 
Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των Ομάδων κριτηρίων αξιολόγησης ανέρχεται 
σε κάθε περίπτωση σε 100. Η βαθμολόγηση  και  κατάταξη  των  προσφορών  γίνεται,  σύμφωνα  με 
τον τύπο: 
U = σ1.Κ1 + σ2 .Κ2 + ..+ σν .Κν όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας και Κν είναι η 
βαθμολογία του κριτηρίου ανάθεσης. 
 
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η 
βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει  
υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. 
 
Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120  βαθμούς.  Η  βαθμολογία 
είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών 
προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται  έως  120  βαθμούς  όταν  υπερκαλύπτονται  οι  
τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία όπως προκύπτει από τον τύπο της παρ.  11 
κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  
είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της συγκριτικής τιμής της προσφοράς προς τη 
βαθμολογία της. Συγκριτική τιμή προσφοράς είναι η τιμή του  υπό προμήθεια είδους. Οπότε ο 
προσωρινός  Ανάδοχος  θα  αναδειχθεί  σύμφωνα  με  τον  παρακάτω λόγο: 
 
     Κ Συνολική συγκριτική τιμή προσφοράς (περιλαμβάνει όλα τα κόστη τελική τιμή προ ΦΠΑ)  
Λ=──────────────────────────────────────────────────── 
     U Βαθμολογία κατάταξης υποψήφιου Αναδόχου 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην  
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της (Επιτροπή 
Αξιολόγησης και Διενέργειας), εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. 
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα (ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ): 
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 Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και Διενέργειας του Διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη 
διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων των προσφορών. 

 Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και Διενέργειας του Διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα 
κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων των προσφορών. 

 Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 
προσφορών. 

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή  ή  την  απόρριψη  της  
προσφοράς τους και την τελική επιλογή αναδόχου. 

 Η αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνει αιτήματα στους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και προσφορών και οι 
οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους 
ορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 
 
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των  δικαιολογητικών  συμμετοχής, καθώς και   
της  τεχνικής  αξιολόγησης,   προκύψουν   απορρίψεις   Προσφορών  για οποιοδήποτε λόγο, η 
Επιτροπή  συντάσσει  πρακτικό, στο οποίο  τεκμηριώνει την απόρριψη. 
 
Κατά τη διάρκεια αξιολόγησης η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να 
διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε 
εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 
κοινοποίηση σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που 
υποβάλλεται από τους προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή, δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 
 
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή  
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση. 
 
Επίσης η Επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίσουν μέσα σε 
εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 
κοινοποίηση σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής 
προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασαφείς ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, 
επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που μπορούν να 
θεραπευτούν. 
 
Η παροχή δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα είναι υποχρεωτική για την Επιτροπή 
Αξιολόγησης αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία,  λόγω  ασαφειών  των   
δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. (άρθρο 102 του Ν.4412/2016). 
 
Οι διευκρινίσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, λαμβάνονται δε 
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η 
παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται 
αντιπροσφορά. 
 
Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από την Επιτροπή σύμφωνα με  τα  παραπάνω, 

δεν προσκομισθούν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το έγγραφο, η Προσφορά θα 
απορρίπτεται. 
 
Οι ηλεκτρονικοί (υπό) φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν  ηλεκτρονικά από 
την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, μετά την έκδοση της απόφασης  έγκρισης  των  πρακτικών 
ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης. 
 
Η ημερομηνία και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι ηλεκτρονικοί (υπό)φάκελοι των 
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οικονομικών προσφορών θα γνωστοποιηθεί, μέσω του Συστήματος, στους συμμετέχοντες των 
οποίων οι τεχνικές προσφορές έχουν γίνει αποδεκτές. 
 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό) φακέλων «Οικονομική προσφορά» οι 
συμμετέχοντες, των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών, προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που 
προσφέρθηκαν. 
 
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει, μέσω του Συστήματος στην οικονομική 
αξιολόγηση: 

 Ελέγχει και αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές. 

 Συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά οικονομικής αξιολόγησης. 

 Καταχωρεί τις Προσφορές στο συγκριτικό Πίνακα. 

 Σε περίπτωση που κατά τη αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών προκύψουν απορρίψεις 
προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει την 
απόρριψη. 

 Συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό επιλογής υποψηφίου αναδόχου. 
 
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο, ο οποίος είναι 
πρώτος στην κατάταξη της  τεχνικής  αξιολόγησης,  εφόσον  και  στην  περίπτωση  αυτή  ισοβαθμούν 
οι προσφορές, τότε πραγματοποιείται κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 
ισότιμες προσφορές, σύμφωνα με το αρ. 90 του Ν. 4412/2016. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 
προσφορές. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνοοικονομικής αξιολόγησης και εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών μετά από τη σχετική ειδοποίηση στον προσφέροντα (προσωρινό ανάδοχο), στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, του αποστέλλεται ηλεκτρονικώς, να υποβάλλει ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου pdf στο χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής 
Προσφοράς» και ειδικότερα στον (υπο) φάκελο με σήμανση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ» τα: 

 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

 Δικαιολογητικά απόδειξης πλήρωσης ελάχιστων προϋποθέσεων. 
 
Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για την κατακύρωση στον  προσφέροντα  υποβάλλονται από  
αυτόν ηλεκτρονικώς σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
 
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους  έχοντες υποχρέωση προς 

τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά, που απαιτούνται να προσκομισθούν στην 
αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και 
στοιχεία  που  δεν  έχουν εκδοθεί, συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα  και  κατά  συνέπεια 
δεν φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά  που 
έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
 
Σε περίπτωση που επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες υποψήφιοι 
είχαν δηλώσει ότι πληρούν  στο  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έντυπο  Προμήθειας,  το  οποίο  είχαν  υποβάλει 
με την προσφορά τους, οι οποίες προέκυψαν μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα έγγραφης  
ειδοποίησης για την προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης,  οι  προσφέροντες  οφείλουν 
να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή, μέχρι την ημερομηνία αυτή. (άρθρο104). 
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Αν η αποσφράγιση των προσφορών, από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, 
δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. βλάβη στο 
ΕΣΗΔΗΣ, απεργία,  υπηρεσιακοί  λόγοι  κλπ),  αυτή  θα  αναβληθεί  για   την  ίδια   ημέρα  και  
ώρα   της επόμενης  εβδομάδας και αν αυτή είναι αργία την πρώτη επόμενη  εργάσιμη  ημέρα. 
Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει με e-mail όλους τους διαγωνιζόμενους 
για την αναβολή και την ημέρα και την ώρα της νέας ημερομηνίας διενέργειας. Σε περίπτωση 
που υφίσταται κώλυμα και κατά την νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία 
επαναλαμβάνεται. Η ως  άνω   αναφερόμενη   αναβολή   αποσφράγισης   προσφορών,   δεν   
συνεπάγεται   σε καμία περίπτωση αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας κατάθεσης 
προσφορών. 
 
Ε.7 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού Aναδόχου» 
Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται  εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ηλεκτρονική ειδοποίησή να υποβάλει ηλεκτρονικά, 
μέσω του Συστήματος σε μορφή αρχείου pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά 
προσωρινού Aναδόχου», τα πρωτότυπα ήτα αντίγραφα των δικαιολογητικών που εκδίδονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), ως αποδεικτικά στοιχεία για τη 
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου Γ του Παραρτήματος Β’ της παρούσας 
διακήρυξης και αναλυτικά: 
 
Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά (άρθρο 80 του Ν.4412/2016) θα πρέπει 
να παράσχουν τα εξής δικαιολογητικά: 
 

 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Για την περίπτωση (i) της παρ. Γ.1, απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου 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 να προκύπτει 
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα  εφαρμόζεται  επίσης  όταν  το  πρόσωπο  
εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 
εξουσία  εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

 Η παραπάνω υποχρέωση αφορά ιδίως: 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών) στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν της αναφερόμενες σε αυτό  
καταδικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf. 

2. Για την περίπτωση (ii) της παρ. Γ.1 : 
 Για την  υποπερίπτωση (α) της περίπτωσης (ii) της παρ.Γ.1: 
(Για ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ελλάδα) Πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσωρινός 
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως της υποχρεώσεις του που αφορούν της εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους 
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απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος 
και όχι μόνο τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α. 
(Για αλλοδαπά) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, της 
χώρας εγκατάστασής της από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις  του  
που   αφορούντηςεισφορέςκοινωνικήςασφάλισηςκαιτιςφορολογικέςυποχρεώσειςτου. 

 Για την υποπερίπτωση (β) της περίπτωσης (ii) της παρ.Γ.1: 

Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής. 

3. Για την υποπερίπτωση (α) της περίπτωσης (iii) της παρ. Γ.1 : Πιστοποιητικό αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει 
τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. 

4. Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου (iii) της παρ. Γ.1 : 
Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
εγκατάστασής του ότι  δεν  συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 
λόγοι αποκλεισμού 

5. Για την περίπτωση (iv) της παρ. Γ.1 : 
Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής 
του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 
του ν. 4412/2016. 

6. Για την περίπτωση (ν) της παρ. Γ.1: 
Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι 
ανώνυμη εταιρεία. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη 
δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους. 
 
Αναλυτικότερα : 
Οι Ελληνικές ανώνυμες εταιρείες καθώς και οι  αλλοδαπές  επιχειρήσεις  πρέπει  κατά   
περίπτωση να καταθέσουν τα δικαιολογητικά  που  προβλέπονται  από  τις  διατάξεις  του 
Π.Δ.τος  82/96  (ΦΕΚ/Α΄/  11-4-1996):  «Ονομαστικοποίηση  των  μετοχών  Ελληνικών 
Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του 
Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄/05), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3414/05 
(ΦΕΚ 279/Α΄/05) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις. 
Συγκεκριμένα : 
Α. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ : 
α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 
2190/1920 την εταιρεία, από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον 
καταστατικό της, είναι ονομαστικές. 
β) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό  των  
μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετοχών 
της εταιρείας, με ειδική αναφορά κατά κατηγορία, των μετοχών που τυχόν στερούνται 
των δικαιωμάτων παράστασης και ψήφου στη γενική συνέλευση και των περιουσιακών 
δικαιωμάτων. 
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Β. ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ 
ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ Ή ΓΙΑ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ : 
α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της 
επιχείρησης, από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό 
της, είναι ονομαστικές. 
β) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό  των  
μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο 
βιβλίο μετοχών της εταιρείας, κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας τους. 
γ) Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι 
φυσικού προσώπου των μετοχών της επιχείρησης που έχει συντελεστεί. 
 
Γ. ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ 
ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ Ή ΓΙΑ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ : 
α) Σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, ότι  
δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά 
το δίκαιο της χώρας τους, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά 
προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης, νομίμως επικυρωμένη. 
β) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων  της,  που  κατέχουν  τουλάχιστον  ένα  
τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της επιχείρησης. 
γ) Σχετική  κατάσταση μετόχων, που κατέχουν  τουλάχιστον  ένα  τοις εκατό (1%) των 
μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της επιχείρησης, σύμφωνα με την τελευταία γενική 
συνέλευση, σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων 
και εφόσον  οι   μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην επιχείρηση. 
δ) Έγγραφη αιτιολογία σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί στην 
επιχείρηση οι μέτοχοί της. 
 
Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΡΑΤΩΝ  – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.& 
ΤΟΥ Ο.Ο.Σ.Α. 
Πιστοποιητικό του οικείου Χρηματιστηρίου με το οποίο βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση 
είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο αυτό, προκειμένου να διαπιστωθεί η εξαίρεσή της 
από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου. 
 
Ε. Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό εταιρείας άλλης νομικής μορφής, η 
εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη  
συμμετοχής ανώνυμης εταιρείας στο εταιρικό κεφάλαιό της, άλλως για την κατέχουσα  
εταιρικά μερίδια ανώνυμη εταιρεία ισχύουν τα ανωτέρω. 
 
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα που προσκομίζονται από αλλοδαπές εταιρείες πρέπει να είναι  
επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και 
να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα 

7. Δικαιολογητικά  απόδειξης  πλήρωσης  ελάχιστων  προϋποθέσεων (Παράρτημα ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος  Α του Ν.4412/2016) 
O Υποψήφιος υποχρεούται να καταθέσει, με ποινή αποκλεισμού, προς απόδειξη της 
πλήρωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων φερεγγυότητας, αξιοπιστίας και 
χρηματοπιστωτικής, οικονομικής, καθώς και τεχνικής ικανότητας που αναφέρονται στην 
παρ. Γ.2 της παρούσας διακήρυξης, τα εξής δικαιολογητικά: 
 

 Για την περίπτωση 1 της παρ. Γ2: Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
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εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του. 

 Για την περίπτωση 2 της παρ. Γ2: Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών 

καταστάσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών  καταστάσεων  

απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος οικονομικός φορέας. 
 Για την περίπτωση 3 της παρ. Γ2: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, όλα τα 
απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τις υπο περιπτώσεις 3.1, 3.2 & 3.3. 

 
Τα  αποδεικτικά  μέσα  για  την  παρούσα  παράγραφο  Ε.7, θα κατατεθούν από τον 
προσωρινό Ανάδοχο στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου». 
 
Κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρ. 79 του Ν. 4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν 
υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη 
σύμβαση, διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 
 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα «προσωρινό ανάδοχο», 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf  και  προσκομίζονται  κατά  περίπτωση  
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους.   
 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
 
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). 
 
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που 
θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 
επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο,  είτε από δικηγόρο κατά την  
έννοια  των  άρθρων 454 του  Κ.Πολ.Δ.  και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό 
μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
 
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το 
νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από 
το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-
10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 
του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 
στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Οικονομικού Φορέα, ή στα κράτη όπου δεν 
προβλέπεται Ένορκη βεβαίωση, με Υπεύθυνη δήλωση του Οικονομικού Φορέα, ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της 
χώρας του, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Οικονομικός Φορέας δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 
κατάσταση. 
 
Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή η Υπεύθυνη δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του φακέλου 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ». 
 
Σημειώνεται επίσης ότι εφόσον οι Υποψήφιοι στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων φορέων, οι 
οποίοι απαιτείται να συμπληρώσουν ΕΕΕΠ, τότε στο φάκελο   «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ» θα πρέπει να περιληφθούν επί ποινή αποκλεισμού τα παραπάνω δικαιολογητικά 
κατακύρωσης και για τους εν λόγω φορείς. 
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Οι Ενώσεις Υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν τα 
παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε Υποψήφιο που συμμετέχει στην Ένωση. 
 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση του έργου στον  προσφέροντα  υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά και προσκομίζονται σε έντυπη μορφή  από  αυτόν  εντός  τριών  (3)  
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
 
Οι δηλώσεις της παρούσης παραγράφου υπογράφονται ψηφιακά  από  τους  έχοντες  υποχρέωση  
προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 
 
Η ημερομηνία και η ώρα που θα αποσφραγισθούν ο ηλεκτρονικός φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» θα γνωστοποιηθεί, μέσω του Συστήματος, στους συμμετέχοντες των  
οποίων οι προσφορές έχουν γίνει τεχνικά και οικονομικά αποδεκτές. Η αποσφράγιση γίνεται από 
την πιστοποιημένη Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι δικαιούμενοι συμμετέχοντες έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόμενου του φακέλου « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ». 
 
Αν δεν προσκομισθούν τα δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή συμπληρώσει εντός πέντε 
(5) ημερών από την έγγραφη μέσω του συστήματος ειδοποίηση σε αυτόν. Η προθεσμία αυτή 
μπορεί να παραταθεί αιτιολογημένα μέχρι κατά ανώτατο όριο για δέκα πέντε (15) ημέρες 
(άρθρο 103του Ν.4412/2016). 
 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας  ελέγχου  των  δικαιολογητικών κατακύρωσης,  σύμφωνα  με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.  4412/2016,  η  επιτροπή  διενέργειας  προβαίνει,  στη  σύνταξη 
του σχετικού πρακτικού, για την έκδοση της τελικής απόφασης κατακύρωσης από το Δ.Σ.. 
 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά ή δεν 
προσκομίσει σε έντυπη μορφή όλα ή μέρος των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών 
ή αποδειχθεί, κατά τη διαδικασία του ελέγχου, ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο 
διενεργηθέντα διαγωνισμό, η Επιτροπή διενέργειας ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ «Γ. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», και η διαδικασία επαναλαμβάνεται με πρόσκληση του 
δεύτερου υποψηφίου σύμφωνα με το συγκριτικό Πίνακα κατάταξης της τεχνικοοικονομικής 
αξιολόγησης, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων του Ν. 4412/2016. 
 
Αν κανένας από τους Προσωρινούς Αναδόχους δεν υποβάλλει ή προσκομίσει σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλει ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά ή δεν 
προσκομίσει έγκαιρα και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από 
τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, καταπίπτει υπέρ 
του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.  
 
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
 
ΣΤ. Απόρριψη Προσφορών 
Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται στο 
σύνολό τους ως απαράδεκτες. 
 
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και δεν αξιολογείται σε κάθε μία ή 
περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 
1 Εάν υποβάλλεται από προσφέροντα ο οποίος δεν διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα. 
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2 Εάν η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε στην  
παρούσα διακήρυξη, για τη σύναψη της σύμβασης. 
 
3 Εάν έχει υποβληθεί κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της 
προσφοράς, όπως αυτοί ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 
 
4 Εάν περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνισή τους ή τη διόρθωσή τους. 
 
5 Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει  τις απαιτούμενες  εξηγήσεις,  εντός  της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή. 
 
6 Εάν υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή  περισσότερες  προσφορές  
καθώς επίσης και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη καθώς και στην 
περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 
 
7 Προσφορά υπό αίρεση. 
 
8.    Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται στη διακήρυξη. 
 
Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές, εφόσον στη Διακήρυξη 
προβλέπονται και άλλοι λόγοι για τους οποίους μία Προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη. 
 
Ζ. Δικαστική προστασία - Προσφυγές 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 
του νόμου 4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από εκτελεστή πράξη  
ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται πριν από την υποβολή των προβλεπομένων στον Τίτλο 
3 του ανωτέρω νόμου ενδίκων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 του ν. 4412/2016). 
 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής γίνεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη 
κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά της διακήρυξης , η 
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή 
της στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης η προθεσμία άσκησης της προσφυγής είναι δέκα 
πέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. Η 
προδικαστική προσφυγή περιέχει όλες ανεξαίρετα τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτημά της. 
 
Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό 
παρατίθεται στο Παράρτημα Ι (άρθρο 362 παρ. 2 του ν. 4412/2016), του ΠΔ 39 (ΦΕΚ 64 
Α/04.05.2017) Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προσφυγών. 
 
Η προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
Συστήματος, στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο με μορφή ηλεκτρονικού 
αρχείου (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη  
ηλεκτρονική  υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και κοινοποιείται με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ. 
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Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον 
προσφεύγοντα παράβολο υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 363 του ν. 4412/2016 
καθώς και το άρθρο 5 του ΠΔ 39/2017 (ΦΕΚ 64 Α/04.05.2017) “Κανονισμός εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προσφυγών”. Το παράβολο 
καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής. Η ως άνω κατάθεση του 
παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παραβόλου στη διαδικτυακή πύλη της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). 
 
Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία καταχώρησης αυτής στον 
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 
 
Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία πιστοποιείται από τη 
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή του Νοσοκομείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε 
περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, η 
προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος 
(άρθρο 8 π.δ. 39/2017). 
 
Η αναθέτουσα αρχή το αργότερο την επομένη της κατάθεσης εργάσιμη μέρα, ειδοποιεί την 
ΑΕΠΠ σχετικά με την κατάθεση και της παραχωρεί δικαίωμα πρόσβασης στο σύνολο των 
στοιχείων του διαγωνισμού. Επίσης η αναθέτουσα αρχή α) κοινοποιεί την προσφυγή, μέσω του 
συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού, εντός πέντε (5) ημερών, σε 
κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, 
προκειμένου ν’ ασκήσει παρέμβαση και β) διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, μέσω του συστήματος 
επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών, 
από την ημερομηνία κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της 
προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους. 
 
Η προσφυγή εξετάζεται από κλιμάκια της ΑΕΠΠ. Η ημέρα εξέτασης της προσφυγής δεν μπορεί να 
απέχει περισσότερο από σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου IV «Έννομη Προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων  
Συμβάσεων» του ν. 4412/2016, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του ΠΔ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 
 
Προσφυγές που δεν κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και 
ψηφιακά υπογεγραμμένες δεν θα λαμβάνονται υπ΄ όψιν, εκτός από την περίπτωση 
αδυναμίας λειτουργίας του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 
Η. Αποτελέσματα – Κατακύρωση Διαγωνισμού 

 Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς 
με βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 
Το τελικό πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο του διαγωνισμού 
θα κατατεθούν στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου για την έκδοση της σχετικής απόφασης κατακύρωσης. 
 

 Η κατακύρωση γίνεται αφού παρέλθουν (δέκα) 10 ημέρες για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής, με αφετηρία την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους 
ενδιαφερομένους (λοιπούς υποψηφίους). 
 

 Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο. 
 
Η απόφαση κατακύρωσης παράγει έννομα αποτελέσματα και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
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επέρχεται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  
α) έχει αυτή κοινοποιηθεί σε όλους τους προσφέροντες, β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 
άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της 
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, γ) έχει 
γίνει κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. (άρθρο 105 του Ν.4412/2016). 

 Σε περίπτωση που η προμήθεια  κατακυρωθεί σε ένωση Υποψηφίων, οι οποίοι υπέβαλαν κοινή 
Προσφορά, καθένας από τους Υποψηφίους αυτούς ευθύνεται εξ’ ολοκλήρου. 
 
Θ. Ματαίωση – Επανάληψη Διαγωνισμού 
 
Η Αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του 
Ν.4412/2016. Ενδεικτικά: 
 
I. Εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής  προσφορών,  είτε  λόγω  απόρριψης  
όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης. 
 
II. Αν δεν υπογραφεί η σύμβαση από τον ανάδοχο, ούτε από κανένα από τους επόμενους 
προσφέροντες. 
 
III. Αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του 
συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή. 
 
IV. Αν  συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος. 
 
V. Παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας. 
 

VI. Αν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για το 
Νοσοκομείο  (αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη.) 
 

VII. Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης. 
 

VIII. Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016. 
 

IX. Σε περίπτωση όπου η αριθ. ΥΠΟΙΚ 07085ΕΞ2012/27-8-2012 (ΦΕΚ Α’ 164/12) Σύμβαση μεταξύ 
του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας SIEMENS A.E., δεν είναι σε ισχύ. 
 
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα 
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
 
Επίσης σε περίπτωση διαπίστωσης σφαλμάτων ή παραλείψεων σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή, μετά από γνώμη της επιτροπής του διαγωνισμού, 
μπορεί να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 
αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή παράλειψη.  
Επίσης έχει δικαίωμα μετά από γνώμη της επιτροπής του διαγωνισμού να αποφασίσει 
παράλληλα με την ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της 
διαδικασίας, με τροποποίηση ή μη των όρων της να προσφύγει στη διαδικασία της 
ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση (άρθρο 29) ή στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32), αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής τους. 
  
 





 
 

49 
 
 

Ι. Κατάρτιση  Σύμβασης – Γενικοί  όροι  Σύμβασης 
Κατάρτιση σύμβασης – Εγγυήσεις 

 
Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια,  μετά την επέλευση των εννόμων 
αποτελεσμάτων  της απόφασης κατακύρωσης, είναι υποχρεωμένος, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 
από την έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  της  
σύμβασης προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία που είναι απαραίτητα: 
 
α. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι  εταιρία ή ένωση προσώπων τα έγγραφα 
νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη σύμβαση, 
 
β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο ποσό 5% της 
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος από την υπογραφή της σύμβασης 
και ως τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου και την οριστική παραλαβή από την αρμόδια 
επιτροπή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το 
συνημμένο υπόδειγμα. 
 
Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με  την  ίδια  διαδικασία,  γίνεται  στον  
προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  
προσφορά. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή της ως άνω εγγύησης  γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπρόθεσμου. 
 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο κατά περίπτωση νόμιμο τέλος χαρτοσήμου. 
Στις ίδιες επιβαρύνσεις υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή στα κράτη μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις αυτό το δικαίωμα. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού (άρθρο 72 παρ.3 του Ν. 4412/2016). 
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
Σε περίπτωση Ένωσης προσφερόντων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού, δεν προσέλθει 
να υπογράψει τη σύμβαση εντός της προθεσμίας που του ορίστηκε ή αρνηθεί να καταθέσει προ 
της υπογραφής της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και η 
αναθέτουσα αρχή επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από τις κείμενες 
διατάξεις κυρώσεις. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και  εργατικού  δικαίου,  που  έχουν  θεσπισθεί  με  το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016. 
Η σύμβαση, μπορεί να τροποποιηθεί, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (άρθρο 
201 του Ν. 4412/2016) χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
 Όταν προβλέπεται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα 
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στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεων, 
ανεξαρτήτως χρηματικής αξίας. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των 
ενδεχομένων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων καθώς και τους όρους ενεργοποίησης. 
 Για συμπληρωματικές υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν 
αναγκαία και δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση υπό τις αναφερόμενες στο άρθρο 132 
παρ.1 περιπτώσεις β), γ), δ) και ε) του Ν.4412/2016. 
 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, 
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση 
το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 
 
Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη 
Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και θα 
περιλαμβάνει ενδεικτικά τους όρους που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της παρούσας.  
 
Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων 
παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα 
αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι – αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, 
θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, η Προσφορά του 
Αναδόχου και η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων 
διατάξεων του Ν. 4412/2016 και του Αστικού Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση, το Έργο που θα 
υλοποιηθεί πρέπει να είναι σύμφωνο με τους όρους της Διακήρυξης. Ο Ανάδοχος θα 
προσκομίσει εγγύηση καλής λειτουργίας με χρόνο ισχύος κατά δύο (2) μήνες μεγαλύτερο από 
την συμβατική περίοδο και η αξία της οποίας θα ανέρχεται στο 3% της συμβατικής αξίας χωρίς 
Φ.Π.Α (σύμφωνα με την προσφορά της).  
 
ΙΑ. Πληρωμή 
 
Η πληρωμή θα γίνει σε ΕΥΡΩ στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της 
Εταιρείας  SIEMENS  , ΦΕΚ 164   Α / 27.8.2012, σε εκτέλεση του όρουΙΙΙ.2.(5)  
 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
Η πληρωμή του αναδόχου για τη συγκεκριμένη προμήθεια θα γίνει, μετά την σύνταξη 
πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής, το οποίο 
θα πιστοποιεί ότι ο ανάδοχος εκτέλεσε σωστά την σύμβαση, καθώς και απόφαση έγκρισης του 
πρωτοκόλλου παραλαβής, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία και θα εκδίδεται σχετικό 
παραστατικό πληρωμής της προμήθειας. 
 
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση της Σύμβασης θεωρώντας τη Συμβατική Τιμή επαρκή, 
νόμιμη και εύλογη για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης μετά από συνολική έρευνα 
που θα έχει πραγματοποιήσει πριν την κατάθεση της Προσφοράς του. Στη Συμβατική Τιμή 
περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του αναδόχου για 
την εκτέλεση της, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Νοσοκομείου. 
 
Πέραν του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν έχει καμία απαίτηση κατά του 
Νοσοκομείου για δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση της Προμήθειας ή εξ 
αφορμής αυτής. 
 
 
Ι.Α.1. Ρήτρες 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή 
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δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που 
του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 με βάση τους 
ειδικούς όρους εκτέλεσης της σύμβασης και παραπομπή στα αντίστοιχα άρθρα της διακήρυξης.  
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση 
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:  
 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός 
του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 
των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας 
της συνολικής ποσότητας αυτών. 
 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και 
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
 
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε 
όλα τα μέλη της ένωσης. 
 
Ι.Β. Υπεργολαβίες 
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν στην προσφορά τους το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται 
να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνουν. 
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης του τμήματος της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση  των 
υποχρεώσεων της παρ.2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 
ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα Αρχή 
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο εργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου 
με υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 
διακοπής αυτής στην αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση της 
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σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 
Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
σύμφωνα με τα άρθρα 73 & 74 του Ν.4412/2016 και με τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 80 του 
Ν. 4412/2016 εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα 
τοις εκατό 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει 
ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάσταση του, κατά 
τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016. 
Στις περιπτώσεις επαλήθευσης των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, οι 
απαιτούμενες πληροφορίες συνοδεύονται από τις υπεύθυνες δηλώσεις και των υπεργολάβων, 
σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, Ωστόσο όταν οι υπεργολάβοι παρουσιάζονται μετά 
την ανάθεση της σύμβασης, προσκομίζουν τα πιστοποιητικά και λοιπά σχετικά δικαιολογητικά 
αντί της υπεύθυνης δήλωσης. 
Οι τυχόν υπεργολάβοι του αναδόχου καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης οφείλουν να 
τηρούν τις υποχρεώσεις 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. 
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους, η 
εκτέλεση της σύμβασης θα συνεχίζεται από τον ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη/υπεργολάβο, 
μετά από σύμφωνη γνώμη του νοσοκομείου, με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του έργου. 
 
Ι.Γ Καταγγελία σύμβασης, Εφαρμοστέο Δίκαιο-Διαιτησία 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καταγγείλει μονομερώς, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων, την 
σύμβαση εφόσον: 
 
 Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 
του ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
 
 εάν ο ανάδοχος τελούσε κατά τον χρόνο ανάθεσης της σύμβασης σε μία από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στη παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και ως τούτου θα 
έπρεπε να έχει αποκλεισθεί και η σύμβαση δεν έπρεπε να έχει ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω 
σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 
2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης, στο πλαίσιο 
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 
 Η παρούσα προκήρυξη και η Σύμβαση που θα υπογραφεί από την Κατακύρωση του 
Διαγωνισμού διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. 
 
 Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του Νοσοκομείου και του Αναδόχου, η οποία θα 
αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών που 
δημιουργούνται από τη Σύμβαση, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στη Θεσσαλονίκη αρμόδια 
Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό. 
 
 Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 
προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία 
σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 
τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει  στα  ελληνικά  δικαστήρια 
κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 
 
Ι.Δ  Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 
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Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου (άρ. 203, παρ. 1 του Ν. 4412/2016)εάν: α) δεν προσέλθει 
να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην ημερομηνία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, β) 
δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και γ) εάν 
υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 
τυχόν παρατάσεων. 
 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης. 
 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων: 

 Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
 
Ι.Ε. Λοιποί Γενικοί όροι 
Η μέλλουσα Σύμβαση, θα διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. 
Κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση, που θα προκύψει μεταξύ του  αναδόχου και της  Υπηρεσίας  και  
θα αφορά την εκτέλεση της μελλούσης Σύμβασης, θα επιλύεται από τα αρμόδια τακτικά 
δικαστήρια της Θεσσαλονίκης με εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου. 
 
Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει  σε  οποιοδήποτε   
τρίτο τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Νοσοκομείου. 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων των ανωτέρω παραγράφων, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί – διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (άρ. 205 του Ν. 4412/2016). 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται  προσβολή  με  άλλη  οποιασδήποτε  φύσεως  διοικητική 
προσφυγή. 
 
Ι.ΣΤ. Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών  θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή, Παραλαβής της 
Προμήθειας  που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 
του ν. 4412/2016. 
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε πλήρως στους όρους της 
σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις 
που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα της προμήθειας. 
 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή της εν λόγω 
προμήθειας, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή της προμήθειας και να συντάξει σχετικό 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
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Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική 
απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 
αυτοδίκαια. Από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης του πρωτοκόλλου παραλαβής αρχίζει 
η εγγυητική περίοδος. 
 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι  από  τη  σύμβαση  έλεγχοι  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  6 
του άρθρου 219 του ν. 4412/2016. Η  εγγυητική επιστολή  καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν   
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
 
Ι.Ζ. Τόπος, Χρόνος  παράδοσης & κωδικός  CPV 
Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί στην Οργανική Μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος». 

Ο κωδικός CPV είναι 33111650-2, 33111000-1, 38510000-3, αντίστοιχα. 
Όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές προδιαγραφές. 

Ι.Ζ.1 Ανταλλακτικά – αναλώσιμα – service 

Τα ανταλλακτικά-αναλώσιμα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με τα 
πάσης φύσεως υλικά και εργατικά, στην προσφερόμενη ετήσια τιμή συντήρησης. 
Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να εξασφαλίσει την αποθήκευση ανταλλακτικών και κύρια τη 
διάθεση ανταλλακτικών, ως και των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία 
και απόδοση του συγκροτήματος με τον παρελκόμενο εξοπλισμό, επί δέκα (10) τουλάχιστον 
συνολικά έτη. Η ανάλογη δέσμευση θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης των 
μητρικών κατασκευαστικών οίκων, για την αξιολόγηση της προσφοράς, δεδομένου ότι κρίνεται 
ως ουσιώδης απαίτηση της διακήρυξης για την ομαλή, απρόσκοπτη και μακρόχρονη λειτουργία 
του συγκροτήματος. 
 
Στην τεχνική προσφορά, πέρα από τη βασική σύνθεση του προσφερόμενου συγκροτήματος θα 
περιλαμβάνονται οπωσδήποτε σε λίστα όλα τα απαραίτητα υλικά – αναλώσιμα για τη 
λειτουργία του μηχανήματος. 
 
Ότι δεν αναφέρεται στο παρόν άρθρο, περιγράφεται αναλυτικά στις Τεχνικές 
προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε΄. 
 
Ι.Ζ.2  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να συνυποβάλλει με ποινή αποκλεισμού, οπωσδήποτε μετά 
της προσφοράς του πλήρες εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του μητρικού 

κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων  

και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές και αναλυτική περιγραφή της εκπαίδευσης 
του προσωπικού, προκειμένου αφενός μεν τα αντίστοιχα στοιχεία να αξιολογηθούν-
βαθμολογηθούν και αφετέρου δε να εξασφαλίζεται η πλήρης εκμεταλευσιμότητα των 
δυνατοτήτων και αποδόσεων των ειδών και κύρια να διασφαλίζεται από τους χρήστες η 
κανονική λειτουργία των μηχανημάτων και ταυτόχρονα να προστατεύεται η Δημόσια Υγεία 
με την χρησιμοποίηση των αναγκαίων εκάστοτε στοιχείων, κατά τη διενέργεια των 
εξετάσεων. 
 
Ότι δεν αναφέρεται στο παρόν άρθρο, περιγράφεται αναλυτικά στις Τεχνικές 
προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε΄. 

Η προμήθεια του  ψηφιακού μαστογράφου, του ακτινολογικού τύπου C-ARM και του 
χειρουργικού μικροσκοπίου με συνοδό καρέκλα, θα παραδοθεί εντός δύο (2) μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης. 
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Ι.Ζ.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Οι ανάδοχοι αναλαμβάνουν τη πλήρη συντήρηση και επισκευή των υπό προμήθεια ειδών και 
των αναφερόμενων μερών και εξαρτημάτων του συμπεριλαμβανομένου του παρελκόμενου 
εξοπλισμού καθ' όλην την διάρκεια της Σύμβασης σύμφωνα με τα ειδικά εγχειρίδια και 
προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου.  
 
Στην πλήρη συντήρηση των υπό προμήθεια ειδών για 5 (πέντε) έτη μετά τη λήξη της εγγύησης 
καλής λειτουργίας, περιλαμβάνονται : 
α) Η συντήρηση των υπό προμήθεια ειδών όπως αυτή προκύπτει από τα εγχειρίδια του 
προσφερόμενου μοντέλου. 
β) Η αποκατάσταση των βλαβών συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών (εξαιρουμένων 
μόνον των αναλώσιμων υλικών τα οποία είναι: μέσα αποθήκευσης (dvd, cd), φιλμ, χαρτί, 
ηλεκτρόδια και σκιαγραφικά των οποίων η προμήθεια βαρύνει τις Αναθέτουσες αρχές. 
γ)  Τη λήψη κάθε προληπτικού μέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών. 
δ) Τυχόν επικαιροποιήσεις του κατασκευαστικού Οίκου σε υπάρχοντα προγράμματα (software, 
hardware) 
 
Η προμηθεύτρια εταιρία υποχρεούται να διαθέτει ανταλλακτικά για δέκα (10) χρόνια από την 
παράδοση των υπό προμήθεια ειδών. 
 
Το ετήσιο κόστος συντήρησης δεν δύναται να υπερβαίνει το 9% της τιμής του προϊόντος. 
 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αναφέρουν στις προσφορές  τους  πλήρες  σχέδιο  συντήρησης στο 
οποίο θα δηλώνονται: 
 

 Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η προληπτική συντήρηση. 

 Τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία θα πραγματοποιείται η συντήρηση. 

 Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η επανορθωτική συντήρηση. 
 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να προσκομίσουν στο φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς, πλήρη κατάλογο ανταλλακτικών, των οποίων προβλέπεται η αντικατάσταση στα 
πλαίσια της προληπτικής συντήρησης στα δέκα (10) πρώτα έτη λειτουργίας του μηχανήματος. 
Επίσης, στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς οι συμμετέχοντες θα προσκομίσουν τον ίδιο 
κατάλογο με τις τρέχουσες τιμές. 
 
Τα υλικά, τα εξαρτήματα και οι συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη συντήρηση,  θα είναι 
καινούργια και θα πληρούν τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας. 
 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει τμήμα τεχνικής υποστήριξης στην Ελλάδα, με 
πιστοποιημένο και εκπαιδευμένο προσωπικό από  την  κατασκευάστρια  εταιρεία,  με  την  
προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών πιστοποίησης του  προσωπικού  του  Αναδόχου,  
μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του συστήματος. 
 
Ότι δεν αναφέρεται στο παρόν άρθρο, περιγράφεται αναλυτικά στις Τεχνικές 
προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε΄. 

Ι.Ζ.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

Ο ανάδοχος μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας και την οριστική παραλαβή 
υποχρεούται να προσκομίσει εγγύηση καλής λειτουργίας με χρόνο ισχύος κατά δύο (2) μήνες 
μεγαλύτερο από την συμβατική περίοδο και η αξία της οποίας θα ανέρχεται στο 3% της 
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α (σύμφωνα με την προσφορά της), τόσο για τα επιμέρους τμήματα 
που απαρτίζουν το προσφερόμενο σύστημα, όσο και για το σύνολο του συστήματος, σύμφωνα 
με τις τεχνικές προδιαγραφές.  
Ο προμηθευτής υποχρεούται, ως και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα (10) 
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τουλάχιστον συνολικά έτη, με έγγραφη επιβεβαίωση του μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Σε 
περίπτωση προσφοράς της εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν των δύο (2) ετών, η επιβεβαίωση 
θα γίνεται με έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού μητρικού οίκου και οπωσδήποτε με 
ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψή του. 
 
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης το νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη του όλου 
μηχανήματος προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δε θα επιβαρύνεται με 
κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά υλικά, εκτός αναλωσίμων που αναφέρεται στη 
διακήρυξη ότι εξαιρούνται.  
 
Στην πλήρη εγγύηση περιλαμβάνεται υποχρέωση του προμηθευτή και για προληπτικό έλεγχο 
συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, ώστε το μηχάνημα να είναι 
πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας, ότι δηλ. ακριβώς προβλέπει το σχέδιο πλήρους σύμβασης. 
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης ισχύουν οι ποινικές ρήτρες του συνημμένου σχεδίου σύμβασης. 
 
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία 
του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να 
προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο 
και σε χρόνο που θα αναγράφεται στα  τεύχη της σύμβασης. 
 
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της 
συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία 
καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του 
αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο 
της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 
 
Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της 
εγγυημένης λειτουργίας, σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, στο οποίο αποφαίνεται για την 
συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, 
ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική 
κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο. 
 
Ότι δεν αναφέρεται στο παρόν άρθρο περιγράφεται αναλυτικά στις Τεχνικές 
προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε΄. 
 
Ι.Η. Υποχρεώσεις 
Ι.Η.1. Υποχρεώσεις Αναδόχου 
Ο ανάδοχος βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες και τα στελέχη του Νοσοκομείου ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από 
αυτό προσώπων. Επιπλέον, ο ανάδοχος βεβαιώνει ότι θα ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στους όρους της παρούσας διακήρυξης. Επίσης, εγγυάται την ύπαρξη και συμβατότητα των 
συμφωνημένων ιδιοτήτων της προμήθειας, όπως αυτές καθορίστηκαν με βάση την προσφορά 
και τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει έγκαιρα στο Νοσοκομείο και στην Επιτροπή Παραλαβής  
όλες  τις  πληροφορίες που θα του ζητηθούν, σχετικά με την εξέλιξη και την πορεία της 
προμήθειας. 
 
Η Αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που κρίνει ότι κάποιο τμήμα της 
προμήθειας δεν εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, να εκφράσει γραπτώς και 
αιτιολογημένα τις απόψεις της σχετικά με την πορεία του έργου. Ο ανάδοχος λαμβάνοντας 
υπόψη τις απόψεις του Νοσοκομείου ή της Επιτροπής, θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε 
να εξασφαλισθεί η έγκαιρη και ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 
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Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει από προσωπικό του Αναδόχου, κατάλληλα εκπαιδευμένο 
και έμπειρο. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του 
προσωπικού του. 
 
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων της Σύμβασης. 
Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί στο Νοσοκομείο ή σε τρίτους από    
την μη τήρηση της νομοθεσίας αυτής,  υποχρεούται  μόνος  ο  Ανάδοχος  προς  την  αποκατάστασή  
της. 
Καθ όλη τη διάρκεια  της  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  ο  Ανάδοχος θα πρέπει  να συνεργάζεται  στενά  
με το Νοσοκομείο, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε  παρατηρήσεις  σχετικά  
με την εκτέλεση της προμήθειας. Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές 
συνεδριάσεις που αφορούν την προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα 
στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 
 
Ο Ανάδοχος με την ολοκλήρωση των όρων της σύμβασης ή την πιθανή λύση της Σύμβασης σε 
προηγούμενη Φάση, για οποιοδήποτε λόγο, υποχρεούται να παραδώσει, σε χρόνο που θα 
προσδιορίσει το Νοσοκομείο, κάθε μέρος, καθώς και τμήμα της προμήθειας ή εργασία 
(ολοκληρωμένη ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του, επίσης και τα πάσης φύσεως 
υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα και να μεριμνήσει όπως οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του 
πράξουν το ίδιο. Υποχρεούται επίσης να παραδώσει στο Νοσοκομείο κάθε εξοπλισμό, υλικά, 
έγγραφα, μελέτες ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την προμήθεια και ευρίσκονται 
τυχόν στην κατοχή του ή έχουν τεθεί στη διάθεσή του από το Νοσοκομείο στα πλαίσια της 
Σύμβασης, εγγυώμενος ότι οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. 
 
Ι.Η.2. Υποχρεώσεις Νοσοκομείου 
Το Νοσοκομείο συμμετέχει στην υλοποίηση της προμήθειας με δικό του στελεχιακό δυναμικό με 
στόχους: 

 Την αποτελεσματική επίβλεψη και έλεγχο της προόδου της Προμήθειας, 

 Την έγκαιρη εξασφάλιση στον Ανάδοχο όλων των στοιχείων και την εκτέλεση των ενεργειών από 
πλευράς του Νοσοκομείου που είναι απαραίτητες για την  έγκαιρη  και  σωστή  εκτέλεση  της  
σύμβασης, 

 Την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών του «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (πληρότητα, ακρίβεια, 
απόδοση, ευκολοχρησία, κλπ.). 

 Επιπρόσθετα, το Νοσοκομείο θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των 
εμπλεκόμενων Διευθύνσεων και Τμημάτων του, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ή 
προβλήματα στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος της προμήθειας. 
Το Νοσοκομείο δε φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα στο προσωπικό 
(συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων-συνεργατών) του Αναδόχου ή τρίτων που γίνεται από 
τυχαίο γεγονός ή αμέλεια του κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 
Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 
 
Ι.Η.3. Κοινές Υποχρεώσεις 
Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει όπως ειδικότερα  προσδιορίζεται  στην  παρούσα  διακήρυξη  και 
την προσφορά του  αναδόχου.  Ο  μέγιστος  χρόνος  απόκρισης  των  συμβαλλομένων  σε  κάθε 
έγγραφο ορίζεται στις επτά (7) εργάσιμες μέρες από την αποδεδειγμένη παραλαβή του, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στην παρούσα και στα Παραρτήματά της. Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  δεν  
υπάρχει απάντηση, το περιεχόμενο του εγγράφου θεωρείται αποδεκτό. 
 
Στα πλαίσια εκτέλεσης της προμήθειας σχετικά  με  τη  γλώσσα  που  θα  χρησιμοποιηθεί  στις 
διάφορες δραστηριότητες του έργου θα ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Η γλώσσα συνεργασίας των στελεχών του Νοσοκομείο και του αναδόχου θα είναι η Ελληνική, σε 
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γραπτό και προφορικό λόγο. 

 Για την τυπική αλληλογραφία (συνοδευτικά παραδοτέων και παραστατικών, ειδοποιητήρια 
ετοιμότητας προς παράδοση, νομικά έγγραφα ,κ.λ.π.) θα χρησιμοποιείται η Ελληνική γλώσσα. 
 
Ι.Η.4. Ενώσεις 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση, τα Μέλη που αποτελούν την  Ένωση,  θα  είναι  από  
κοινού και εις ολόκληρο έκαστο εξ’ αυτών υπεύθυνο έναντι του  Νοσοκομείου  για  την  εκπλήρωση 
όλων των απορρεουσών από τη Σύμβαση υποχρεώσεών  τους, ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής  
και του προσώπου (φυσικού ή νομικού) που προσφέρει τις υπηρεσίες ή ενεργεί γενικότερα για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ένωσης. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί 
κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ  μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία 
περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του Νοσοκομείου, ως λόγος  απαλλαγής του ενός 
Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των  άλλων  Μελών  για  την ολοκλήρωση  
της προμήθειας. 
 
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της 
Ένωσης, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 
 
Ι.Θ Εμπιστευτικότητα 
Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την προμήθεια, χωρίς 
την προηγούμενη συναίνεση του Νοσοκομείου,  και την τυχόν συμμετοχή του αναδόχου σε 
άλλους διαγωνισμούς, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις 
του απέναντι στο Νοσοκομείο και δεν δεσμεύει το Νοσοκομείο με κανένα τρόπο χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή του συναίνεση. 
Όλα τα πληροφοριακά γραπτά στοιχεία του Νοσοκομείου που θα περιέλθουν στην αντίληψη του 
αναδόχου κατά την υλοποίηση της  προμήθειας  αυτού  και  ορίζονται  ως  «Εμπιστευτικά», 
θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν  επιτρέπεται  να  γνωστοποιηθούν  ή  δημοσιοποιηθούν.  Ο  
ανάδοχος και το Νοσοκομείο κρατούν μυστική κάθε έγγραφη πληροφορία που περιέρχεται στην 
αντίληψή τους από την εκτέλεση της σύμβασης και δεν  αποκαλύπτουν  τέτοιες  πληροφορίες  σε  
τρίτα πρόσωπα, ενώ ο ανάδοχος επιβάλλει αυτή την υποχρέωση  στους  υπεργολάβους  του,  και  
στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού συνδεόμενους για την εκτέλεση του αντικειμένου της 
παρούσας διακήρυξης. 
Ο ανάδοχος και το Νοσοκομείο αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους 
υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της σύμβασης και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι 
υπάλληλοι είναι εν γνώσει και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας. Ο ανάδοχος 
μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις στους υπεργολάβους του, και στους καθ’οιονδήποτε τρόπο 
μετ’αυτού συνδεόμενους για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης. 
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες είναι 
εμπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε είδους πληροφορίες που το Νοσοκομείο θα παραδώσει στον 
ανάδοχο, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. 
Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να  μην  γνωστοποιήσει  μέρος  ή  το  σύνολο  πληροφοριών,  
λόγω της ιδιότητα του ως Ανάδοχου της προμήθειας,  χωρίς  την  προηγούμενη  έγγραφη  
συγκατάθεση του Νοσοκομείου. 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία στους 
χώρους που θα προσδιορίζονται στη Σύμβαση και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το 
αντικείμενο της προμήθειας των αναφερόμενων ειδών, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής 
ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται   να ενημερώνει το 
Νοσοκομείο για τα μέτρα που παίρνει στην κατεύθυνση αυτή. 
Ειδικότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται, ως ενεργών την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, να εκτελεί την εργασία κατ΄εντολήν του Νοσοκομείου, και βαρύνεται αναλόγως με όλες 
τις υποχρεώσεις του Νοσοκομείου που προκύπτουν από τις διατάξεις του Κανονισμού Ε.Ε. 2016/679, 
καθώς και του Ν. 2472/1997, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον δεν αντίκειται στον 
κανονισμό Ε.Ε. 2016/679. 
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Σε κάθε περίπτωση παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων του Αναδόχου, πέραν από τα ειδικά 
προβλεπόμενα στη διακήρυξη ή τη Σύμβαση, ισχύουν και οι κυρώσεις του Κανονισμού Ε.Ε. 
2016/679. 
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράληψη του 
Αναδόχου, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας», να κοστολογήσει  και  να  απαιτήσει  πληρωμή  για  όλες  τις  άμεσες  και  έμμεσες, 
θετικές ή αποθετικές ζημιές που θα έχει κατά περίπτωση  υποστεί,  καθώς  επίσης  και  να  προβεί  
στην καταγγελία της Σύμβασης, εξαιτίας υπαιτιότητας του Αναδόχου, κηρύσσοντάς τον έκπτωτο. 
 
Κ. Κυριότητα 
Όλα τα αποτελέσματα – μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το 
αντικείμενο της προμήθειας, καθώς και όλα τα υπόλοιπα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν 
από τον Ανάδοχο με δαπάνες του αντικειμένου της προμήθειας, θα αποτελούν ιδιοκτησία του 
Νοσοκομείου εκτός αν ήδη προϋπάρχουν πνευματικά δικαιώματα σε τρίτο. 
 
Κ.Α. Πτώχευση 
Αν ο ανάδοχος κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ή σε αναγκαστική διαχείριση ή εκδοθεί εντολή 
κατάσχεσης εναντίον του ή συμβιβαστεί με τους πιστωτές του ή αρχίσει να διαλύεται χωρίς τούτο     
να αποτελεί εκούσια διάλυση με σκοπό την ανασυγκρότηση ή συγχώνευση και συνέχιση των  
εργασιών του, το Νοσοκομείο δύναται: 
(α)  να τερματίσει τη σύμβαση πάραυτα με έγγραφη δήλωσή του προς τον ανάδοχο, το  σύνδικο  ή    
τον εκκαθαριστή ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο ανατίθεται η εκτέλεση αυτής της σύμβασης ή 
(β) να δώσει στο σύνδικο της πτώχευσης ή στον εκκαθαριστή ή σε άλλο πρόσωπο τη δυνατότητα 
εκτέλεσης της σύμβασης μετά την παροχή εγγύησης για την ακριβή και πιστή εκτέλεση της σύμβασης 
μέχρι του ποσού που μπορεί να συμφωνηθεί. 
Αν ισχύει ένα από τα παραπάνω περιστατικά ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδώσει στο 
Νοσοκομείο  δωρεάν πάσης φύσεως υλικά που χρειάζονται για την εξασφάλιση της καλής 
λειτουργίας του εξοπλισμού. 
Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι Ένωση/Κοινοπραξία και οποιοδήποτε από τα μέλη του 
κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε αναγκαστική διαχείριση ή τεθεί σε εκκαθάριση είναι 
δυνατόν, εκτός από τον τερματισμό της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, να συνεχισθεί η εκτέλεση της σύμβασης από 
τους υπόλοιπους μετέχοντες στην Κοινοπραξία, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν την προμήθεια 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, είτε μόνοι τους, είτε συμπράττοντας με άλλον σε 
αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, εφόσον ζητηθεί από τους υπόλοιπους μετέχοντες στην 
Ένωση/Κοινοπραξία εντός ευλόγου χρόνου και εγκριθεί από το Νοσοκομείο. 
 
Κ.Β. Εκχωρήσεις –Μεταβιβάσεις 
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη σύμβαση ή μέρος  αυτής,  ή  
οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς 
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Νοσοκομείου. 
Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο ανάδοχος να εκχωρήσει  οποιεσδήποτε από  τις  πληρωμές, που  απορρέουν 
από τη σύμβαση, σε Τράπεζα της επιλογής του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 
Κ.Γ. Εκτέλεση της σύμβασης 
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί μετά την ολοκλήρωση και παράδοση του αντικειμένου 
της, ή της τυχόν παράτασής της, της αποπληρωμής του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ και θα έχουν 
εκπληρωθεί οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και θα έχουν 
αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 
 
Κ.Δ. Ανωτέρα  βία 
Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του αν η 
παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η  επικαλούμενη 
ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι ο ανάδοχος που πλήττεται από το 
περιστατικό ανωτέρας βίας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει 
τις επιπτώσεις του γεγονότος ανωτέρας βίας. Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός 
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απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της σύμβασης. 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία και δεδομένου ότι εντός αυτών των 20 ημερών κατέβαλε όλες τις 
απαραίτητες προσπάθειες να αποκαταστήσει μερικώς ή ολικώς την παράλειψη αυτή αλλά 
αποδεδειγμένα δεν κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα αναφέρει εγγράφως και να 
προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και 
δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να 
επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 
 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  
 
 Η παραλαβή της προμήθειας του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του εκάστοτε 
Νοσοκομείου και θα γίνει από τριμελή Επιτροπή, που θα εκδώσει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, τα οποία θα 
πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνει με έξοδα και 
ευθύνη του Αναδόχου. 
 
Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης του υπό προμήθεια 
εξοπλισμού εκτός αν η φθορά ή η καταστροφή προέλθει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητα των 
υπαλλήλων του Νοσοκομείου. 
 
Ρητώς συμφωνείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο παράδοσης έχει 
αποσυρθεί από την κυκλοφορία οποιοδήποτε μέρος του εξοπλισμού αυτό θα αντικαθίσταται 
από τον προμηθευτή με άλλο, ισοδύναμα ή βελτιωμένα χαρακτηριστικά. 
 
Η οριστική  παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει από Επιτροπή που θα ορίσει η Υπηρεσία. Ο 
έλεγχος της ποιότητας του εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τα 
προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, την προσφορά του 
προμηθευτή, τα παραστατικά που θα συνοδεύουν τον εξοπλισμό και πάντως, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της παραπάνω Επιτροπής. 
 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης ήθελε ζητήσει 
ο φορέας για τη διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών του. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και το τιμολόγιο πώλησης τον 
αριθμό της σύμβασης. 
 
Για την οριστική ποσοτική ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών από την αρμόδια 
επιτροπή, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παράδοση των τεχνικών εγχειριδίων και πιο 
συγκεκριμένα πλήρης σειρά τευχών με οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής ( 
Οperation and Service manual) στην αγγλική και ελληνική γλώσσα. 
Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη ισχύει ο Ν. 4412/2016 που την διέπει. 
 
 
                                                                                                                                         Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
 
 
                                                                                                                               ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ  ΤΣΟΥΓΚΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗ Μ Α      Γ’ 

                                                     ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΕΚΔΟΤΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ημερομηνία έκδοσης . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ …………………………………… 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ………………… 
ΠΡΟΣ : Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο 
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2  ΤΚ 54634 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘΜ………………………………………….ΓΙ
Α 
ΕΥΡΩ…………………………………………….. 
 
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της ενστάσεως της διζήσεως και διαιρέσεως μέχρι του ποσού 
των 
……………   ευρώ...................  για  την  Εταιρεία  .................  οδός ................... αριθμ με 
Α.Φ.Μ. ………………… ή σε περίπτωση Ένωσης για την Εταιρεία 1)....................ή 2)................. 
ατομικά για κάθε μια απ’ αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολοκλήρου υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 
της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο 
διαγωνισμό σας της ............ ή τυχόν επανάληψή του, για την προμήθεια
 ............................................................................................................................................................... 
, σύμφωνα με 
την υπ' αριθμ ............................................ Διακήρυξή σας. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνον τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω  διαγωνισμό   
απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ' όλο το  χρόνο  της  εκ  της  προσφοράς  δεσμεύσεώς  της  
και  μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  των  όρων  
της,  στην περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας σ' αυτήν. 
Το ανωτέρω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά χωρίς 
οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου 
ή μη της απαιτήσεως σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλοςχαρτοσήμου. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την .............................................. ή 
Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε  ο  λόγος  για  τον  οποίο 
εκδόθηκε). 

 
(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ)  
 
ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί  εφόσον  ζητηθεί  από  την  υπηρεσία  σας  
πριν  από την ημερομηνία λήξης της. 
 
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας. 
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ  
ΕΚΔΟΤΗΣ …………………………………… 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ………………… 

               ΠΡΟΣ : Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ                    
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2  ΤΚ 54634 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ………………………………………….ΓΙΑ 
ΕΥΡΩ…………………………………………….. 
 
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών........... οδός ........... αρ. ........, με Α.Φ.Μ. 
……………………. σαν προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, σαν αγοραστές, σύμβαση,  που  
θα  καλύπτει  την  προμήθεια  ................,  κατόπιν  της  αρ.  ……………………. 
απόφασης κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, συνολικής αξίας ………………… 
ευρώ. ...................... και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της συμβατικής αξίας των ειδών 
δηλαδή για ...............………………….. ευρώ……… 
 
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της εταιρείας 
ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των Εταιρειών 1).................... ή 2).................... ατομικά για κάθε μία 
απ’ αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολοκλήρου υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως 
μελών της Ένωσης Προμηθευτών και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και 
ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της ενστάσεως της διζήσεως και διαιρέσεως, να 
καταβάλει σε σάς, μέσα σε τρείς (3) ημέρες, ανεξάρτητα τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή 
ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή 
σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε  
ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας, και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την……………………………………………………… ή 
(Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για  τον  οποίο  
εκδόθηκε). 
 
(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ).  
 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφ' όσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν 
από την ημερομηνία λήξης της. 
 
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας. 
 
 
 
 
 
 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΚΔΟΤΗΣ …………………………………… 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ………………… 
ΠΡΟΣ : Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ                    
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2  ΤΚ 54634 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ………………………………………….ΓΙΑ 
ΕΥΡΩ…………………………………………….. 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και διζήσεως, υπέρ 
vii.{Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ……………..(ΑΦΜ) 
……………(Δ/νση)………….} ή 
viii. {Σε περίπτωση νομικού προσώπου: (επωνυμία)………………….., (ΑΦΜ)…………..(Δ/νση)…………} ή 
ix. {Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των φυσικών ή νομικών προσώπων 
Α) (πλήρη επωνυμία) ………………….,(ΑΦΜ)…………………….., (Δ/νση)……………. 
Β) (πλήρη επωνυμία) ………………….,(ΑΦΜ)…………………….., (Δ/νση)……………. 
Γ) (πλήρη επωνυμία) ………………….,(ΑΦΜ)…………………….., (Δ/νση)……………. 
Ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ………………………………, 
για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων της σύμβασης  με αριθμό ……………………. που υπέγραψε μαζί 
σας η εν λόγω εταιρεία για την προμήθεια……………………….. (Αρ. Διακ ……) προς κάλυψη αναγκών του 
……………..και το οποίο ποσόν καλύπτει το 3% της συμβατικής προ ΦΠΑ αξίας εκ …………..ευρώ αυτής. 
 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησή σας σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την…………………. (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά δύο (2) μήνες του συμβατικού χρόνου, ήτοι …………… έτη και δύο (2) μήνες. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
 
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ. συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το 
οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 
 
 
 
                                                                                        (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (*) 
Α.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ24% 

1 ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ 

 
           1 

   

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ24% 

1  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΤΥΠΟΥ C-ARM 

 
           1 

   

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ24% 

1  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ   
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 
 

 
           1 

   

 
 
Β.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
 

ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  (κόστος 

σε Ευρώ) 

1ο  ΕΤΟΣ  

 
 

Στο κόστος δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 24%. 

Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών. 

Το ετήσιο κόστος συντήρησης δεν δύναται να υπερβαίνει το 9% της τιμής προμήθειας του υπό 

προμήθειας είδους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 290.000,00€ 

 ΟΜΑΔΑ Α΄- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  

Σ.Β. Σύνθεση συστήματος 
 

 

 
Σύστημα Ψηφιακής Μαστογραφίας αποτελούμενο από : 

 

  

 

Γεννήτρια ακτίνων -Χ ΝΑΙ 

 

  

  

 

Ακτινολογική λυχνία ΝΑΙ 

 

  

  

 

Σταθμό ελέγχου (Χειριστήριο) ΝΑΙ 

 

  

  

 

Βραχίονα με ψηφιακό ανιχνευτή ΝΑΙ 

 

  

  

 
Σταθμό Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και 
Διάγνωσης ΝΑΙ 

 

  

  

 

Χειριστήριο ΝΑΙ 

 

  

  

 Σύστημα στερεοτακτικής βιοψίας ΝΑΙ  

 
Σύστημα Ψηφιακής Υποβοήθησης Διάγνωσης 
(CAD) 

ΝΑΙ 

 

 

  

  

12% Γενικά χαρακτηριστικά   
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 Γενικά χαρακτηριστικά 

Το σύστημα να είναι το πλέον σύγχρονο 

μοντέλο του κάθε κατασκευαστή με δυνατότητα 

μελλοντικής αναβάθμισης με τις νεότερες 

τεχνικές λήψεις όπως αυτές της τομοσύνθεσης 

κλπ. Το σύστημα θα πρέπει να είναι κατάλληλο 

και πιστοποιημένο από ευρωπαϊκό οργανισμό 

για την ποιότητα της μαστογραφικής 

απεικόνισης και τη χαμηλή δόση ή να φέρει 

πιστοποιητικό διεθνούς αναγνωρισμένου 

φορέα-οργανισμού για την μαστογραφική  

απεικόνιση από το όποιο θα προκύπτει 

βεβαιωμένα η σχετική δυνατότητα του 

συστήματος για υψηλής ποιότητας προληπτική 

μαστογραφία όσο και για διαγνωστικές 

απεικονιστικές τεχνικές μαστών με χαμηλότερη 

δόση ακτινοβολίας. Στη δυνατότητα 

μελλοντικής αναβάθμισης να περιλαμβάνεται 

και σύστημα ανασύνθεσης της 3D εικόνας σε 2D 

(syntheticview), ώστε να γίνεται εφικτή η 

σύγκριση των εικόνων χωρίς να υποβάλλεται η 

εξεταζόμενη σε περιττή ακτινοβολία. Η υπό 

προμήθεια συνθετική 2D μαστογραφία πρέπει 

να είναι αξιόπιστη στο να αντικαταστήσει 

πλήρως την συμβατική 2D μαστογραφία. 

Επιπλέον να φέρει πιστοποίηση ευρωπαϊκού ή 

διεθνούς οργανισμού (πχ FDA ή άλλη 

πιστοποίηση) για την σχετική καταλληλότητα 

της συνθετικής 2D προκειμένου να 

αντικαταστήσει πλήρως και να χρησιμοποιηθεί 

ισάξια με την συμβατική 2D μαστογραφία. 

 

11% Γεννήτρια  

 

Ισχύς, kW ≥4 

 

  

  

 

Εύρος, kV 23-35 

 

  

  

 

Εύρος mA Να δοθούν στοιχεία 
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Εύρος mAs 5-400 

 

  

  

 

Σύστημα Αυτόματου Ελέγχου Έκθεσης  (AEC) 

Ελεύθερη και αυτοματοποιημένη επιλογή για 

kV, mAs, φίλτρα, σύμφωνα με την πυκνότητα 

και το πάχος του κάθε μαστού.  

Να δοθεί περιγραφή 

 

  

  

  

 

Εύρος ρύθμισης Χρόνου Έκθεσης Να δοθούν στοιχεία 

 

  

  

9% 
Ακτινολογική Λυχνία 

 

  

 

Άνοδος 

Η άνοδος να διαθέτει κατάλληλη τεχνολογία 

και υλικό ή υλικά, ώστε να είναι δυνατή η 

δημιουργία φασμάτων ακτινοβόλησης, 

υψηλής διεισδυτικότητας και χαμηλής δόσης, 

ακόμη και στους μεγάλους και πυκνούς 

μαστούς. 

 

  

  

 

 Εστίες 

Δύο (2) 

(0,1mm& 0,3mm) 

Αυτόματη ή χειροκίνητη επιλογή εστίας 

  Θερμοχωρητικότητα  ανόδου, HU ≥160.000 

    

 Ρυθμός θερμοαπαγωγής ανόδου, HU/min Να δοθούνσ τοιχεία  

    

5% Σταθμός λήψης   

    

 

Υπολογιστικό σύστημα 

Να δοθούν προς αξιολόγηση: γενιά-ταχύτητα 
επεξεργαστή, μνήμη RAM, μέγεθος HDD, 
περιφερειακά μέσα εγγραφής (π.χ. CD/DVD  
κλπ.). 

 

  

  

 Οθόνη Τουλάχιστον 19'', flatpanel, υψηλής ανάλυσης  

  τουλάχιστον 2MP  

 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου, GB Να δοθούν στοιχεία  
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 Ταχύτητα μεταφοράς εικόνων στο σταθμό Να δοθούν στοιχεία  

 εργασίας,   ΜΒ / sec   

 Χρόνος μεταξύ διαδοχικών εκθέσεων, sec ≤ 25 sec  

    

 Χρόνος μεταξύ λήψης εικόνας και φόρτωσης στο 15 sec περίπου  

 σταθμό χειριστή, (preview), sec   

 

Βραχίονας 

  

5%   

    

 

Ευθυγράμμιση (διαφράγματα) 

Αυτόματης επιλογής. 

Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα και χειροκίνητης 
επιλογής. Να περιγραφεί. 

 

  

 Κλείδωμα βραχίονα Με ηλεκτρομαγνητικά φρένα  

 Κίνηση βραχίονα Ηλεκτροκίνητη 

 Περιστροφή βραχίονα 

Να δοθούν τα χαρακτηριστικά (ταχύτητα, 

γωνίες) 

 
Κάθετη κίνηση, cm Να δοθούν τα χαρακτηριστικά (ταχύτητα, 

εύρος κίνησης) 

 Απόσταση εστίας λυχνίας-ψηφιακού ανιχνευτή 

(SID), cm 
≥65 

 

 

 
Ψηφιακές ενδείξεις Να δοθούν στοιχεία 

 

Χαρακτηριστικά συστήματος συμπίεσης 

Να εφαρμόζεται αυτόματα και χειροκίνητα με 
επιλογή των τιμών πίεσης οι οποίες να 
αναφερθούν. Να υπάρχει σύστημα 
απελευθέρωσης του μαστού «έκτακτης 
ανάγκης». 

 

  

  

  

 

 Μεγεθυντικό σύστημα 
Να περιλαμβάνεται μία τουλάχιστον 
μεγεθυντική    λήψη 

 

Ψηφιακός Ανιχνευτής 

 

10%   

    

 Τύπος ανιχνευτή Ο ανιχνευτής να είναι τελευταίας τεχνολογίας  

  είτε από άμορφο πυρίτιο είτε από άμορφο  

  σελήνιο ή από άλλο υλικό αντίστοιχου  

  Αποτελέσματος  
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 Διαστάσεις εξεταστικού πεδίου ανιχνευτικής   

 διάταξης, cm ≥23 Χ 29  

 Μέγιστο χρόνου έκθεσης Να δοθούν στοιχεία 
 

 Βάθος και διάσταση μήτρας λήψης Να δοθούν στοιχεία 
 

 Μέγεθος pixel, μm ≤100. Θα εκτιμηθεί το μικρότερο μέγεθος 
 

 
Παράγοντας DQE σε πλήρη λειτουργία του 

συστήματος 

Nα διαθέτει τον μεγαλύτερο δυνατό 
παράγοντα DQE. Nα αναφερθεί η μέγιστη 
επιτυγχανόμενη τιμή DQE σε 0 lp/mm και σε 5 
lp/mm. 

 MTF 

Να διαθέτει   το μεγαλύτερο δυνατό 

παράγοντα MTF. Nα αναφερθεί η μέγιστη 

επιτυγχανόμενη τιμή MTF σε 2 lp/mm και σε 5 

lp/mm. Nα δοθούν αντίστοιχα διαγράμματα 

στα οποία να φαίνεται η απόκριση της 

ανιχνευτικής 

διάταξης. 

 

 Μήτρα λήψης 
Τουλάχιστον 2Κ Χ 2Κ με ανάλυση τουλάχιστον 
14 bit. 

 

 Διακριτική ικανότητα , lp/mm ≥5  

 Συχνότητα βαθμονόμησης Να δοθούν στοιχεία 

 Βαθμονόμηση από χρήστη/μηχανικό Να δοθούν στοιχεία 

 Επίπεδο δόσης 

Να αναφερθεί το επίπεδο δόσεων με 
συγκεκριμένο τρόπο μέτρησης  αναφερόμενο 
σε διεθνή βιβλιογραφία και πρωτόκολλα 
ποιοτικού Ελέγχου 
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10% Σταθμός Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και Διάγνωσης  

  

 

Χαρακτηριστικά σταθμού επεξεργασίας /διάγνωσης 
Να δοθούν προς αξιολόγηση: γενιά-ταχύτητα 

επεξεργαστή, μνήμη RAM, μέγεθος HDD, 

περιφερειακά μέσα εγγραφής, κλπ. 

 

  

  

 

Διαγνωστικές οθόνες 

Να διαθέτει δύο monitors τουλάχιστον 21¨, 

υπερύψηλής ανάλυσης  τουλάχιστον 5ΜΡ για 

απεικόνιση των ψηφιακών εξετάσεων σε 

πλήρη ανάλυση. 

 

 

 

 

 Χωρητικότητα 

Να διαθέτει σκληρό δίσκο για αποθήκευση και 

αρχειοθέτηση μεγάλου αριθμό  εικόνων 

λαμβανόμενες με τη μέγιστη μήτρα. Να 

δοθούν στοιχεία ο αριθμός σε συνάρτηση με 

την χωρητικότητα κάθε εικόνας 

 

 

 

 

 

 Διασυνδεσιμότητα FULL DICOM 3.0 

 Λογισμικά προγράμματα 

Να διαθέτει εξειδικευμένο software 

μαστογραφίας με  πολλαπλές δυνατότητες 

επεξεργασίας εικόνας , όπως  μεγεθυντικό 

φακό, windowing, zoom, pan-roaming, 

ρύθμιση contrast, μετρήσεις, κλπ. Να 

αναφερθούν Αναλυτικά 

 

 

 

 

 

 

5% Χειριστήριο 

 

 

 

 Χαρακτηριστικά  χειριστηρίου  συστήματος Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ψηφιακές 
ενδείξεις και μηνύματα ασφαλείας 

 

 

 

 Χειροδιακόπτης 
Να διαθέτει χειροδιακόπτη έναρξης έκθεσης 
ακτινοβολίας και ποδοδιακόπτες κίνησης 
βραχίονα και συμπίεσης μαστού. 

 

 

 

 Διαστάσεις ακτινοπροστατευτικού πετάσματος, cm Να δοθούν στοιχεία 
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Ισοδύναμο πάχος ακτινοπροστατευτικού 

πετάσματος, mmPb 
Να δοθούν στοιχεία 

 

 

3% Σύστημα Ψηφιακής Στερεοτακτικής Βιοψίας   

 

Σύστημα Στερεοτακτικής Βιοψίας  Σύστημα στερεοστατικής βιοψίας υψηλής 
ακριβείας με χρήση του ίδιου ψηφιακού 
ανιχνευτή ή άλλης τεχνολογίας της ιδίας ή 
καλύτερης ακρίβειας. Να αναφερθούν τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος προς 
αξιολόγηση. Να κατατεθεί σχετική διεθνής 
βιβλιογραφία. Να προσφερθεί προς επιλογή 
εάν υπάρχει και σύστημα εκτομής ιστών με 
κενό κατά την βιοψία του μαστού. Να 
προσφερθεί  προς επιλογή η δυνατότητα 
στόχευσης και πραγματοποίησης βιοψιών όλων 
των ύποπτων περιοχών (μάζα ή περιοχές 
αποτιτανώσεων) οι οποίες είναι ορατές μέσω 
της τεχνικής της τομοσύνθεσης. 
 

 
Κατ’ επιλογή  
  

 Σύστημα Ψηφιακής Υποβοήθησης Διάγνωσης 
(CAD)  

Να μπορεί απαραίτητα να δεχθεί σύστημα CAD 

το όποιο να προσφερθεί προς επιλογή 

ανιχνεύοντας περιοχές αποτιτανώσεων και 

ύποπτες μάζες. Να προσφερθεί προς επιλογή 

και η δυνατότητα απεικόνισης ύποπτων 

περιοχών και στις 3D λήψεις. Να προσφερθεί 

προς επιλογή (και θα συνεκτιμηθεί προσθετικά) 

σύστημα / λογισμικό αντικειμενικής 

αξιολόγησης και παρακολούθησης της 

πυκνότητας των μαστών το οποίο θα δίνει 

αντικειμενική και αναλυτική αξιολόγηση της 

πυκνότητας του κάθε μαστού σχετικά με το 

ακριβές ποσοστό λίπους και ινώδους ιστού 

αλλά και σχετική κατηγοριοποίηση σε 

αντιστοιχία BIRADS.Να μπορεί να παρέχει 

συγκριτικά στοιχειά με προηγούμενες 

μαστογραφίες και να περιγραφούν οι 

δυνατότητες τους. 

 

70%  ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΟΜΑΔΑΣ 
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ΟΜΑΔΑ Β’ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

 

Β.1 Χρόνος Παράδοσης 4,00 % 

Β.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 7,00 % 

Β.3 Ανταλλακτικά για 10 χρόνια 6,00 % 

Β.4 Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας 6,00 % 

Β.5 Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία Τεχνικής Υποστήριξης 4,00 % 

Β.6 Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και Τεχνικής Υπηρεσίας 3,00 % 

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΔΑΣ 30% 

ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΚΑΙ Β’ ΟΜΑΔΑΣ 100% 

Σημ.: Σε σχέση με την ανάλυση της βαθμολογίας που εμφανίζεται στον παραπάνω πίνακα, σημειώνουμε 
ότι η βάση της βαθμολογίας για κάθε στοιχείο είναι το 100, όταν καλύπτονται ακριβώς οι απαράβατοι 
όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές. 

 

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ 

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες, αμεταχείριστες, σύγχρονης τεχνολογίας, ανθεκτικής 
κατασκευής κατάλληλες για χρήση σε χώρους του Νοσοκομείου και να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 
εξαρτήματα για την ορθή λειτουργία της. 

 
2. Τα γενικά σχέδια και γενικά τα στοιχεία που αφορούν την μελέτη όλων των μετατροπών, οικοδομικών 
και Η/Μ εγκαταστάσεων που θα κριθούν αναγκαίες στους χώρους εγκατάστασης των νέων συγκροτημάτων 
θα προσκομιστούν στο Νοσοκομείο με μέριμνα του αναδόχου εντός δέκα (10) ημερών το αργότερο, από την 
επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης, ώστε να λάβουν γνώση και να εγκρίνουν οι αρμόδιες 
υπηρεσίες του φορέα. 

 
3. Ο ανάδοχος θα πρέπει με δική του φροντίδα μετά την έγκριση των αναγκαίων μελετών (μετατροπές 
οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων ) και δικές του δαπάνες να ολοκληρώσει όλες τις οικοδομικές και 
Η/Μ εγκαταστάσεις για την διαμόρφωση και ετοιμασία των χώρων που του έχει υποδείξει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
για την εγκατάσταση του ψηφιακού μαστογράφου σύμφωνα με τα σχέδια που έχει προσκομίσει .Οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να έχουν λάβει με επιτόπια επίσκεψη γνώση των συνθηκών του 
χώρου εγκατάστασης και να έχουν βεβαιώσει τούτο εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες 
ενέργειες (εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) και να έχουν συμπεριληφθεί στην προσφορά τους με 
πλήρη τεχνική περιγραφή.  

 
4. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του υπό προμήθεια εξοπλισμού και 
να το παραδώσει σε λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του 
ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς και επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του 
Ελληνικού κράτους, τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και την συνδρομή των αρμοδίων 
υπηρεσιών του φορέα στον χώρο που διαθέτει. 

 
5. Ο ανάδοχος να διαθέτει επαρκές Τεχνικό Προσωπικό, εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο από την 
Κατασκευάστρια Εταιρεία , (για τις συγκεκριμένες συσκευές που προσφέρει ), το οποίο και θα αναφέρει 
αναλυτικά καθώς και θα προσκομίσει όλα εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με την εκπαίδευση 
τους και την πιστοποίηση τους επί ποινή αποκλεισμού. 

 





 

73 
 

6. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών και έγγραφη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου, ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για 
δέκα (10) χρόνια και για συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση 
που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα ή σε 
περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να υφίστανται ως επιχείρηση. 

Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του 
μηχανήματος ή μέρους αυτού προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται 
με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Στην 
παρεχόμενη εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο 
συντήρησης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το μηχάνημα να διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας. Η 
συχνότητα των προληπτικών ελέγχων πρέπει να καθορίζεται στην προσφορά και να είναι σύμφωνη με τις 
οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. 
 
7. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να συνυποβάλει με ποινή αποκλεισμού οπωσδήποτε μετά της 
προσφοράς του: 

  Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου με αναλυτική περιγραφή των 
αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο οπωσδήποτε 
στην Ελληνική γλώσσα κατά την παράδοση του συγκροτήματος ενώ στην αρχική προσφορά (στον επιμέρους 
φάκελο τεχνικής προσφοράς) μπορεί να δοθεί στην αγγλική και κατά προτίμηση και στην Ελληνική. 
  

 Πλήρες εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου (SERVICE MANUAL) στην Ελληνική ή Αγγλική 
γλώσσα. Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. 
 
8. Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς -φυσικούς - τεχνολόγους) : δομή και πληρότητα 
εκπαίδευσης, προσφερόμενα βοηθήματα, προτεινόμενη διάρκεια εκπαίδευσης και αριθμός ατόμων που 
προτείνεται να εκπαιδευτούν, πιθανή πρόταση για περισσότερες της μιας εκπαιδεύσεις σε προσωπικό 
(χρήστες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της προτεινόμενης περιόδου 
εγγύησης καλής λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των δέκα ετών από την οριστική παραλαβή 
του συγκροτήματος. 

 
9. Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπαιδεύσει το προσωπικό του τμήματος της βιοιατρικής τεχνολογίας  όσον 
αφορά την χρήση και συντήρηση  των μηχανημάτων. Κατά την διάρκεια της εγγύησης αλλά και εντός της 
δεκαετίας θα παράσχει επιπλέον μία ανάλογη εκπαίδευση ύστερα από αίτημα του φορέα χωρίς την 
καταβολή πρόσθετης αμοιβής για τυχόν επανάληψη της εκπαίδευσης μεταγενέστερα προς εκπαίδευση 
νέου προσωπικού. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα δοθεί και το κατάλληλο πιστοποιητικό από 
πιστοποιημένο εκπαιδευτή ή από τον κατασκευαστικό οίκο.  

 
10. Για λόγους διασφάλισης ποιότητας πρέπει να κατατεθούν τα εξής: 

 

 Πιστοποιητικό EN ISO 9001 : 2008 ή EN ISO 13485 : 2003 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων (μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα) 

 Πιστοποιητικό EN ISO 13485 : 2003 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
(μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα) 

 Πιστοποιητικά σήμανσης CE για τον προσφερόμενο εξοπλισμό 
 
11. Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται επ’ ακριβώς το κόστος της ετήσιας προληπτικής συντήρησης 
μετά το πέρας της διετίας μαζί με τα ανταλλακτικά. Το ετήσιο κόστος που θα αναφερθεί δεσμεύει τον 
ανάδοχο σε μελλοντική σύναψη συμβάσεων.  

Με ποινή απόρριψης, να δοθεί φύλλο συμμόρφωσης, στις παρούσες προδιαγραφές, με τήρηση της ίδιας 
αρίθμησης και με τις ανάλογες παραπομπές στα επίσημα prospectus του κατασκευαστικού οίκου 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

                                ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΥΠΟΥ C-ARM 
                             ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 116.000,00€ 

 

ΟΜΑΔΑ Α’ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Τεχνική Προδιαγραφή 
Συντελεστής 
Βαρύτητας 

1. Το προσφερόμενο μηχάνημα να είναι τροχήλατο, 
σύγχρονο και να διαθέτει βραχίονα τύπου "C-arm", 

κατάλληλο για Νοσοκομειακή χρήση στην ορθοπαιδική, 
αλλά και ουρολογική και γενική χειρουργική. 

 
Να περιγραφεί αναλυτικά προς 

αξιολόγηση 

 
3% 

2. Να διαθέτει γεννήτρια σύγχρονης τεχνολογίας, υψηλής 
συχνότητας  με μέγιστη τάση  περίπου 110 KV, μεγίστης 
έντασης 20 mA. Να διαθέτει ψηφιακή λήψη (snapshot). 

Κατά την ακτινοσκόπηση να επιτυγχάνεται ρεύμα 
τουλάχιστον 15 mA (fluoro mode). Να διαθέτει παλμική 

και συνεχή ακτινοσκόπηση. Ειδικότερα κατά την παλμική 
ακτινοσκόπηση ο ρυθμός ανανέωσης της εικόνας να 

επιτυγχάνει μεγαλο εύρος 1- 25 fps.  Να αναφέρονται 
αναλυτικά όλοι οι τύποι λειτουργίας. Το  εύρος παλμού της 

γεννήτριας σε msec να είναι τουλάχιστον μεταξύ 10-20  
msec. Θα εκτιμηθεί το μικρότερο εύρος. 

 

 
 

 
Να περιγραφεί αναλυτικά προς 

αξιολόγηση 

 
 
 
 

 
6% 

3. Να διαθέτει λυχνία με διαφράγματα  περιορισμού 
δέσμης, σταθερής ή περιστρεφόμενης ανόδου, 

διπλοεστιακή με τη μικρή εστία όσο το δυνατό μικρότερη 
(μικρότερη ή ίση του 0.6mm, ≤ 0,6mm) για καλύτερη 
ευκρίνεια εικόνας. Να διαθέτει επίσης και σύστημα 

ίριδας. Η λυχνία να διαθέτει κατά προτίμηση φιλτράρισμα 
αλουμινίου και χαλκού για επίτευξη χαμηλής 

ακτινοβολίας. Να αναφερθεί το εσωτερικό (inherent) και 
επιπρόσθετο (>3 mm) φιλτράρισμα της λυχνίας σε 

ισοδύναμο mm Al&Cu. 

 
 
 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

 
 
 
 

6% 

4. Η θερμοχωρητικότητα της ανόδου να είναι υψηλή, 
τουλάχιστον 300KHU και η θερμοχωρητικότητα του 

περιβλήματος της ανόδου να είναι τουλάχιστον 5MHU με 
μεγάλη  θερμοαπαγωγή  ώστε να εξασφαλίζεται  

δυνατότητα απεριόριστης λειτουργίας ακτινοσκόπησης 
υψηλής ποιότητας δοθούν λεπτομερή στοιχεία προς 
αξιολόγηση. Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα μεγάλες τιμές 
θερμοχωρητικότητας και αντίστοιχα ο υψηλότερος 

ρυθμός  θερμοαπαγωγής. 
 

 
Να περιγραφεί αναλυτικά προς 

αξιολόγηση 

 

 
3% 

5. Να φέρει ενισχυτή εικόνας διαμέτρου τουλάχιστον 9” 
(23cm) διπλού πεδίου, υψηλής διαγνωστικής ευκρίνειας 

και μεγέθυνσης. Να αναφερθεί ο τύπος και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του. 

 
Να περιγραφεί αναλυτικά προς 

αξιολόγηση 

 

 
5% 

6. Να διαθέτει ψηφιακή CCD κάμερα με  μήτρα  
απεικόνισης υψηλής ανάλυσης τουλάχιστον 1Κχ1Κ pixels 
καθώς και σύστημα αυτόματης ρύθμισης της δόσης (KV 

και mA). 
 

 
Να περιγραφεί αναλυτικά προς 

αξιολόγηση 

 
 

5% 
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7. Να διαθέτει σύγχρονο χειριστήριο, να έχει όλες τις 
απαραίτητες ενδείξεις απεικονιζόμενες ψηφιακά. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

 
4% 

8. Ο βραχίονας τύπου "C-arm" να είναι ισοζυγισμένος, να 
πραγματοποιεί ευέλικτες κινήσεις προσαρμογής στην 

εκάστοτε ανάγκη προβολής και να είναι ιδιαίτερα 
εργονομικός στη χρήση του μέσα στο χειρουργείο. Πρέπει 

να διαθέτει επαρκές άνοιγμα (βάθος C-arm)  άνω των 
65cm για άνετη προσπέλαση στο ζητούμενο ανατομικό 

σημείο σε συνδυασμό πάντοτεμε τις 
υπάρχουσες δυνατότητες των χειρουργικών τραπεζιών. 

Μεγαλύτερο άνοιγμα θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. 

 
 

 
Να περιγραφεί αναλυτικά προς 

αξιολόγηση 

 
 
 
 

 
5% 

9. Οι ζητούμενες ελάχιστες κινήσεις της περόνης (c-arm) να 
είναι οι εξής: 

• Καθ ύψος ηλεκτροκίνητη ρύθμιση της κολώνας 
συγκράτησης της περόνης κατά 40 cm περίπου. 

• Δυνατότητα περιστροφής της περόνης γύρω από τον 
οριζόντιο άξονα συγκράτησής της τουλάχιστον κατά ± 

180°. 
• Δυνατότητα περιστροφής της περόνης γύρω από τον 

νοητό άξονά της (orbital) τουλάχιστον κατά 120°. 
• Δυνατότητα κινήσεων μέσα έξω (οριζόντια κίνηση). Να 

αναφέρονται επακριβώς. 
• Δυνατότητα πραγματοποίησης κλίσεων δεξιά και 

αριστερά τουλάχιστον κατά ± 10° γύρω από τον κάθετο 
άξονα στήριξης της περόνης (swivel). Η περόνη πρέπει να 

μπορεί να ακινητοποιείται σε οποιοδήποτε σημείο 
εργασίας. 

 
 
 

 
Να περιγραφεί αναλυτικά προς 

αξιολόγηση 

 
 
 
 

5% 

10.Να έχει τη δυνατότητα διατήρησης της εικόνας στην 
οθόνη μετά το τέλος της ακτινοσκόπησης ή της  ψηφιακής 

ακτινογραφίας (Last Image Hold). Να αναφερθεί η 
δυνατότητα και τα προγράμματα ανάδειξης μεταλλικών ή 

άλλων προσθετικώνστοιχείων. 

 
Να περιγραφεί αναλυτικά προς 

αξιολόγηση 

 
 

4% 

11.Να διαθέτει ενσωματωμένο σύγχρονο σύστημα 
ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας με δυνατότητες όπως: 
ψηφιακή ενίσχυση των παρυφών των απεικονιζόμενων 
οργάνων, ηλεκτρονική περιστροφή και αντιστροφή της 
εικόνας,   ηλεκτρονικά   κλείστρα,   απόρριψη  θορύβου 
κίνησης, ενίσχυση του contrast, πρόγραμμα μετρήσεων. 

 

 
Να περιγραφεί αναλυτικά προς 

αξιολόγηση 

 
 

4% 

12. Να διαθέτει μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα ≥ 
100.000 εικόνες οι οποίες να αποθηκεύονται στον σκληρό 

δίσκο του συστήματος είτε σε ανεξάρτητη διαγνωστική 
κονσόλα, σύστημα εγγραφής σε CD/DVD, USB, με 

δυνατότητα θέασης σε κοινό υπολογιστή. Να διαθέτει 
σύστημα επικοινωνίας DICOM. 

 

 
Να περιγραφεί αναλυτικά προς 

αξιολόγηση 

 

 
4% 

13.Να διαθέτει δύο monitors απεικόνισης ώστε να είναι 
δυνατή η συγκράτηση μιας εικόνας (π.χ. τελευταία) στο 

ένα monitor ενώ παράλληλα θα προβάλλεται η τρέχουσα 
εικόνα στο δεύτερο monitor. Τα monitors να είναι 

τουλάχιστον 19”, επίπεδης τεχνολογίας τύπου TFT/LCD, 
υψηλής ανάλυσης, αντιανακλαστικού τύπου 

για υψηλής πιστότητας απεικόνιση χωρίς τρεμούλιασμα. 

 

 
Να περιγραφεί αναλυτικά προς 

αξιολόγηση 

 
 
 

5% 

14.Να διαθέτει σύστηµα επικέντρωσης µε Laser. 
Να περιγραφεί αναλυτικά 

προς αξιολόγηση 

2% 
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15.Να διαθέτει στη βασική σύνθεση θερμικό εκτυπωτή. 
Να περιγραφεί αναλυτικά 

προς αξιολόγηση 

3% 

16.Να τροφοδοτείται με τάση δικτύου 220V/50 HZ. Να 
είναι ευέλικτο, ευκίνητο και να εξασφαλίζει δυνατότητα 

εργασίας υπό πλήρη αποστείρωση. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

 
3% 

17.Επιπλέον δυνατότητες να αναφερθούν για
 να αξιολογηθούν. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

 
3% 

ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΔΑΣ 70,00% 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β’ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 

 

Β.1 Χρόνος Παράδοσης 4,00 % 

Β.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 7,00 % 

Β.3 Ανταλλακτικά για 10 χρόνια 6,00 % 

Β.4 Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας 6,00 % 

Β.5 Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία Τεχνικής Υποστήριξης 4,00 % 

Β.6 Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και Τεχνικής Υπηρεσίας 3,00 % 

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΔΑΣ 30% 

ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΚΑΙ Β’ ΟΜΑΔΑΣ 100% 

Σημ.: Σε σχέση με την ανάλυση της βαθμολογίας που εμφανίζεται στον παραπάνω πίνακα, σημειώνουμε 
ότι η βάση της βαθμολογίας για κάθε στοιχείο είναι το 100, όταν καλύπτονται ακριβώς οι απαράβατοι 
όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές. 

 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΙΟΡΟΙ 

A. Prospectus και Βεβαιώσεις 

1. Τα κατατιθέμενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού 
κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του 
προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του 
Δημοσίου) του ενδιαφέροντός του. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα 
από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ήεκπροσώπους. 

2. Η κατά τα άνω επιστολή του οίκου κατασκευής και κάθε σχετικό με την προμήθεια πιστοποιητικό 
πρέπει να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπα και επικυρωμένα από το Επιμελητήριο της πόλης όπου ανήκει 
η εταιρία, ή άλλη αρμόδια αρχή στην περίπτωση αλλοδαπών επιχειρήσεων και να συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση θεωρημένη από Ελληνική Προξενική Αρχή. Τέλος, πρέπει να αναγράφονται και όλα 
τα σχετικά στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου (τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail) ώστε να 
παρέχεται δυνατότητα επικοινωνίας με τον υπογράφοντα για επαλήθευση. 
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B. Υποστήριξη και ανταλλακτικά 

1. Θα προσφερθεί πρόγραμμα-προσφορά πλήρους υποστήριξης και συντήρησης όλου του 
συγκροτήματος, με ανταλλακτικά, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και για χρονικό 
διάστημα δέκα (10) ετών από την παράδοση σε λειτουργία. 
Τα ανταλλακτικά, περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με τα πάσης φύσεως 
υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης. 

2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο 
Νοσοκομείο ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση 
αυτού. 
Επίσης, υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά έγγραφη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του 
κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού θυγατρικού του οίκου (η οποία θα αναφέρεται ρητώς στην 
παρούσα διακήρυξη), ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για όσο χρονικό 
διάστημα δηλώνει ο προμηθευτής, καθώς και για τη συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην 
αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του 
κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να υφίσταται ως 
επιχείρηση, δεδομένου ότι τούτο κρίνεται ως ουσιώδης απαίτηση της διακήρυξης για την μακρόχρονη 
ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανήματος. 

3. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, τότε σχετικά με τη διάθεση 
ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση του προμηθευτή –κατασκευαστή. 

4. Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών 
οίκων, αρκεί η δήλωση του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και δεν απαιτούνται οι δηλώσεις περί 
διάθεσης ανταλλακτικών των κατασκευαστικών οίκων των διαφόρων υποσυστημάτων. 

5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών για 
τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την οριστική παραλαβή τους , κατά τους όρους της διακήρυξης και τις 
ισχύουσες  διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης, η οποία 
θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στα προσφερόμενα είδη. 

Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του 
μηχανήματος ή μέρους αυτού προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα 
επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της 
βλάβης. Στην παρεχόμενη εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό 
έλεγχο συντήρησης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το μηχάνημα να διατηρείται σε κατάσταση 
ετοιμότητας. Η συχνότητα των προληπτικών ελέγχων πρέπει να καθορίζεται στην προσφορά και να είναι 
σύμφωνη με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. 

6. Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται, 
εφόσον θα του έχει ανατεθεί η συντήρηση του μηχανήματος, να εξασφαλίζει την επιμελή συντήρηση και 
επισκευή του όλου συστήματος μέχρι την συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την παραλαβή του 
μηχανήματος, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οποία θα έχει καθορίσει στην οικονομική του 
προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση - εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα 
κατατεθεί μαζί με την προσφορά και θα αναφέρεται στην συγκεκριμένη διακήρυξη. Η δήλωση του 
κατασκευαστικού οίκου πρέπει να καλύπτει και την περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο 
αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή γενικά πάψει να υφίσταται ως 
επιχείρηση. 

7. Κάθε έγγραφη δήλωση - βεβαίωση του κατασκευαστή πρέπει υποχρεωτικά να είναι πρωτότυπη και 
επικυρωμένη από το Επιμελητήριο της πόλης όπου εδρεύει αυτός ή από άλλη αρμόδια αρχή στην 
περίπτωση αλλοδαπών επιχειρήσεων, και να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση θεωρημένη από 
Ελληνική Προξενική Αρχή. Τέλος, πρέπει να αναγράφονται και όλα τα σχετικά στοιχεία του νόμιμου 
εκπροσώπου (τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail) ώστε να παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας 
με τον υπογράφοντα για επαλήθευση. 

8. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα ανωτέρω απορρίπτονται. 
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9. Οι προμηθευτές πρέπει, με ποινή αποκλεισμού τους, να καταθέσουν μαζί με την τεχνική προσφορά 
τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστή, καθώς και πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά 
σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), από τα οποία να προκύπτει ότι ικανοποιούνται οι αντίστοιχες 
απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. και τα προσφερόμενα είδη διατίθενται στο εμπόριο σύμφωνα 
με το νόμο (Κ.Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.138648/2009 – ΦΕΚ2198 Β/2-10-2009). 

10.Οι προμηθευτές που διακινούν τα ανωτέρω μηχανήματα πρέπει να συμμορφώνονται με την 
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής 
διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων». Επί ποινή αποκλεισμού, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά 
συμμόρφωσης πρέπει να κατατεθούν στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. 

 

Γ - Εγκατάσταση (εάν απαιτείται) – παράδοση 

1. Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί με ευθύνη του προμηθευτή στον χώρο που θα του υποδειχθεί από το 
Νοσοκομείο. 

2. Οι εργασίες εγκατάστασης του νέου συγκροτήματος πρέπει να πραγματοποιηθούν έτσι ώστε να μη 
διαταραχθεί η λειτουργία των άλλων τμημάτων του Νοσοκομείου. 

3. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν να λάβουν επιτόπια γνώση των συνθηκών του χώρου 
εγκατάστασης και να βεβαιώσουν τούτο εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες 
(εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) και να συμπεριληφθούν στην προσφορά τους με πλήρη 
τεχνική περιγραφή. 

4. Με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή: 
-- Θα γίνει έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης του χώρου και βελτίωση, ενίσχυση ή αντικατάσταση 
αυτής ώστε να διασφαλίζονται όλες οι απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών του Ελληνικού κράτους 
και η νόμιμη λειτουργία του νέου συγκροτήματος. 

-- Αποκατάσταση όλων των οικοδομικών και Η/Μ φθορών που τυχόν θα απαιτηθούν για την 
εγκατάσταση του συγκροτήματος, καθώς και χρωματισμός των χώρων, πριν την παράδοση σε 
λειτουργία. 

-- Μελέτη και κατασκευή όλων των μετατροπών, οικοδομικών και Η/Μ που θα κριθούν αναγκαίες στους 
χώρους εγκατάστασης για τη σωστή λειτουργία του συγκροτήματος και την προσαρμογή των χώρων στις 
απαιτήσεις του μηχανήματος. 

-- Ο προμηθευτής θα αναλάβει την οικονομική δαπάνη και τη διεκπεραίωση της διαμόρφωσης των 
χώρων εγκατάστασης (εφόσον απαιτείται), θα έχει δε την πλήρη ευθύνη για τις συνθήκες λειτουργίας 
του μηχανήματος που θα εγκαταστήσει. 

5. Ο προμηθευτής οφείλει να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του νέου μηχανήματος και να το  
παραδώσει σε λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του 
ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς του 
Ελληνικού Κράτους, τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τις οδηγίες των αρμοδίων 
υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Ο προμηθευτής υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το 
εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς του. Το 
Νοσοκομείο έχει κάθε δικαίωμα να ελέγχει την συμμόρφωση του προμηθευτή προς τα ανωτέρω, με 
σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. 

6. Μετά την εγκατάσταση του νέου μηχανήματος, ο προμηθευτής υποχρεούται με δικές του δαπάνες να 
προβεί στον έλεγχο ασφαλούς λειτουργίας. 

7. Η παραλαβή του μηχανήματος θα γίνει μετά την εγκατάσταση αυτού σε πλήρη λειτουργία. 
Ειδικότερα, για την οριστική παραλαβή του μηχανήματος πρέπει να προηγηθούν όλοι οι απαιτούμενοι 
έλεγχοι, οι μετρήσεις, η επίδειξη λειτουργίας και γενικά η επαλήθευση των τεχνικών του δυνατοτήτων 
και χαρακτηριστικών. Για τον λόγω αυτό, μετά την πλήρη σύνδεση και εγκατάστασή του θα ακολουθήσει 
δοκιμαστική λειτουργία του συγκροτήματος για διάστημα ενός (1) μηνός. 
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8. Όλα τα είδη και υλικά που θα προσκομίσει ο προμηθευτής για την εγκατάσταση και λειτουργία του 
υπό προμήθεια μηχανήματος, πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα και να 
ικανοποιούν όλους τους όρους της σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα 
χαρακτηριστικά του. 

9. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε 
ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους. 

10. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο προμηθευτής 
υποχρεώνεται να υπακούσει σε οποιεσδήποτε εντολές ή υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών του, για 
υλικό το οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα 
χαρακτηριστικά του. 

11. Με την τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται υποχρεωτικά πλήρης κατάλογος στον οποίο αναφέρονται 
οι κυριότερες παραδόσεις παρόμοιων ή ίδιων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, η 
αξία τους, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και οι τυχόν υποχρεώσεις παράδοσης, καθώς και οι 
παραλήπτες (Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο Δημόσιο 
τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα 
αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει 
στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, 
δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον ίδιο κατάλογο διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά 
συντηρούνται από συνεργείο του προμηθευτή και από πότε. 

 

Ε. Τεκμηρίωση τεχνικών & λοιπών στοιχείων εγγυήσεων, συντηρήσεως, ανταλλακτικών– αναλώσιμων 
κ.λ.π. 

Όλα τα συνυποβαλλόμενα από τους συμμετέχοντες με την προσφορά τους στοιχεία και έγγραφα, όπως 
ειδικοί όροι, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για το εξειδικευμένο τεχνικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό, την 
εξασφάλιση και διάθεση μακρόχρονης παροχής ανταλλακτικών για δέκα χρόνια ή αναλωσίμων 
μονοπωλιακού χαρακτήρα, εξασφάλιση μακρόχρονης παροχής υπηρεσιών (service, εκπαίδευσης κ.λ.π.) 
εγγυήσεις ή καλύψεις τεχνικής φύσης κ.λ.π. προκειμένου να κριθούν, χαρακτηρισθούν και αξιολογηθούν 
πρέπει να είναι οπωσδήποτε επιβεβαιωμένα – τεκμηριωμένα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην § Δ.2. 

ΣΤ. Όροι εγγυήσεων -συντήρηση. 

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και 
service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και 
εξουσιοδότηση αυτού από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση των αντίστοιχων 
μηχανημάτων. Να αναφερθεί αναλυτικά στην προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη όπου 
εδρεύει το συνεργείο συντήρησης, η σύνθεση του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, 
καθώς και ο χρόνος σχετικής ενασχόλησης και εκπαίδευσης, ο οποίος θα επιβεβαιώνεται από αντίστοιχα 
στοιχεία ασφάλισης (Ι.Κ.Α. κ.λ.π.). Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Βόρεια 
Ελλάδα, οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν 
άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες. Ασάφειες ή αοριστίες ως προς τον αριθμό, προσόντα, 
εκπαίδευση του προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή την συντήρηση κ.λ.π. θα βαρύνουν στην 
αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις. 

2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλαβών κ.λ.π. που 
θα παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου (ιατρό ή τεχνικό) και 
τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια 
ακινητοποίησης του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει 
δυνατόν το είδος της και θα αποστέλλεται fax, οπότε θα αρχίζει η μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης. 
Η ανταπόκριση προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να γίνεται την ίδια μέρα όταν ο προμηθευτής 
ειδοποιηθεί μέχρι  την 10:00 π.μ. και το αργότερο το πρωί της επομένης ημέρας όταν ειδοποιηθεί μετά 
την 10:00 π.μ. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω 
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βλάβης οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. Για κάθε τέτοια εργάσιμη ημέρα άνω των οκτώ(8) 
ημερολογιακών ημερών ετησίως, (στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες προληπτικής 
συντήρησης του μηχανήματος), θα επιβάλλεται στον προμηθευτή, ως ποινική ρήτρα, παράταση κατά 
είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες της διάρκειας της εγγύησης καλής λειτουργίας η της σύμβασης 
συντήρησης, για ολόκληρο το συγκρότημα. 

3. Το αργότερο έως την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του μηχανήματος σε κατάσταση 
λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει: πλήρη σειρά τευχών με οδηγίες συντήρησης 
και επισκευής (service manuals) στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα, όλα τα σχεδιαγράμματα  (πρωτότυπα 
του μητρικού κατασκευαστικού οίκου) των επιμέρους τμημάτων του μηχανήματος καθώς και των 
βασικών ανταλλακτικών και των περιφερειακών  συσκευών  και να δεσμευθεί ότι τυχόν μελλοντικές 
μεταβολές  θα   είναι ίδιες με τις μεταβολές στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. 

4. Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεώνεται, 
εφόσον θα του ανατεθεί, να αναλάβει την συντήρηση και την επισκευή του μηχανήματος, μέχρι την 
συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την παράδοση του μηχανήματος σε κατάσταση λειτουργίας, έναντι 
ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οποία θα έχει καθορίσει οπωσδήποτε στην αρχική οικονομική του 
προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση – εγγύηση του μητρικού ή θυγατρικού οίκου, η οποία 
θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά  και θα αναφέρεται στην αντίστοιχη διακήρυξη, καθώς και στο 
υφιστάμενο τεχνικό δυναμικό στην χώρα μας για την παροχή serviceκ.λ.π. 

5. Σχετικά με την παροχή εγγυήσεων από τον προμηθευτή για την τήρηση των όρων της σύμβασης 
προμήθειας και συντήρησης ισχύουν τα ακόλουθα: 
α. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει αποδεδειγμένα ότι ο "αντιπρόσωπος – προμηθευτής" 
διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση από τον μητρικό οίκο για χρόνο ο οποίος καλύπτει όλη την δεκαετή 
περίοδο από την παράδοση του μηχανήματος, κατά την οποία απαιτείται η παροχή ανταλλακτικών – 
συντήρησης, service, εγγυήσεων κ.λ.π., τότε οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από τον 
μητρικό ή ελληνικό θυγατρικό (ως προαναφέρθηκε) οίκο, πέραν των λοιπών δεσμεύσεων (πιστοποιητικά 
– βεβαιώσεις κ.λ.π.) που αναλαμβάνει ο μητρικός οίκος, όπως αναφέρονται στην διακήρυξη. 

β. Ο προμηθευτής θα υποβάλλει μαζί με την προσφορά του και υπόδειγμα  σύμβασης  συντήρησης  
(χωρίς οικονομικά στοιχεία στην τεχνική προσφορά, με οικονομικά στοιχεία στην οικονομική προσφορά) 
το οποίο θα ισχύει μετά το πέραν την εγγύησης και εφόσον το επιθυμήσει το Νοσοκομείο. 

Επίσης ο προμηθευτής θα υποβάλλει και το κόστος συντήρησης του μηχανήματος στην περίπτωση που 
δεν θα ισχύσει το συμβόλαιο συντήρησης. 

Ζ- Εκπαίδευση προσωπικού – πλήρης λειτουργία μηχανημάτων 

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς του, να συνυποβάλει 
οπωσδήποτε μ' αυτήν τα παρακάτω, προκειμένου αφενός μεν τα αντίστοιχα στοιχεία να αξιολογηθούν - 
βαθμολογηθούν, αφετέρου δε να εξασφαλίζεται η πλήρης εκμεταλλευσιμότητα των δυνατοτήτων και 
αποδόσεων του μηχανήματος και κυρίως να διασφαλίζεται από τους χρήστες η κανονική του λειτουργία 
και ταυτόχρονα να προστατεύεται η Δημόσια Υγεία με την χρησιμοποίηση - αξιοποίηση των αναγκαίων 
εκάστοτε στοιχείων, κατά τη διενέργεια των εξετάσεων: 

α. Πλήρες εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του μητρικού κατασκευαστικού οίκου 
(Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες 
τις αντίστοιχες εφαρμογές, μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα. 

β. Πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς- τεχνολόγους), ως  και  
αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα. Να αναφερθεί ο χρόνος, ο 
τόπος και η διάρκεια της εκπαίδευσης. 

2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει ότι διαθέτει στην Ελλάδα, μόνιμο και κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό για την υποστήριξη των προσφερομένων ειδών από άποψη λειτουργική και 
επίδειξης - εκπαίδευσης του προσωπικού των Νοσοκομείων (ιατρών-τεχνολόγων χειριστών), τόσο επί 
της λειτουργίας, όσο και επί των δυνατοτήτων αποτελεσματικότερης και επωφελέστερης εκμετάλλευσης 
και ανάπτυξης της απόδοσής των, ποιοτικής και ποσοτικής. 
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Το υπόψη εκπαιδευτικό ως και το τεχνικό προσωπικό, θα αναφερθεί χωριστά, με τον αντίστοιχο χρόνο 
ενασχόλησης του, τα προσόντα, την εκπαίδευση κ.λ.π. και θα συνυποβληθεί σχετικό πιστοποιητικό 
ειδικής προς τούτο εκπαίδευσης και αντίστοιχης εξουσιοδότησης από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο, 
ώστε να τεκμηριώνεται αντίστοιχα η καταλληλότητα του μεν εκπαιδευτικού προσωπικού για την πλήρη 
εκπαίδευση ιατρών-χειριστών επί της λειτουργίας του μηχανήματος, του δε τεχνικού προσωπικού για 
την εγκατάσταση, serviceκ.λ.π. 

3. Η εκπαίδευση (ιατρών – χειριστών ), θα παρέχεται επί δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά την 
εγκατάσταση του μηχανήματος, άνευ πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή και θα γίνεται στην Ελληνική 
γλώσσα. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει τους τεχνικούς και το προσωπικό του Νοσοκομείου για 
διάστημα τουλάχιστον 5 εργάσιμων ημερών. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται εντός της δεκαετίας να παράσχει ανάλογη εκπαίδευση, ύστερα από αίτημα 
του φορέα και χωρίς καταβολή πρόσθετης αμοιβής για τυχόν επανάληψη της εκπαίδευσης 
μεταγενέστερα, προς εκπαίδευση νέου προσωπικού (ιατρών – χειριστών). 

 

Με ποινή απόρριψης, να δοθεί φύλλο συμμόρφωσης, στις παρούσες προδιαγραφές, με τήρηση της 

ίδιας αρίθμησης και με τις ανάλογες παραπομπές στα επίσημα prospectus του κατασκευαστικού οίκου 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ 

ΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΒΑΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΦΡΕΝΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΑΘΙΣΜΑ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΡΕΒΒΑΤΙ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ170.000,00€ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  Συντελεστής 
βαρύτητας 

1. Να διαθέτει νέας γενιάς αποχρωματικά 
οπτικά, και διόρθωση της ολικής οπτικής 
απόκλισης, εξαιρετικής διαύγειας,  με υψηλή 
ανάλυση, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
βάθος πεδίου και μεγαλύτερη στερεοσκοπία, 
εξασφαλιζόμενη από την ευρεία 
στερεοσκοπική βάση τουλάχιστον 25mm, 
έτσι ώστε να κάνει δυνατές όλων των ειδών 
τις οφθαλμολογικές επεμβάσεις, ακόμη και 
στον βυθό του οφθαλμού. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

4% 

2. Να διαθέτει αντικειμενικό φακό με F=175 
mm, για μεγαλύτερη άνεση του αυχένα των 
χειρουργών. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

1% 

3. Να διαθέτει συνεχές σύστημα "ZOOM" με 
λόγο 1:6. 
 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

1% 

4. Το εύρος εστίασης να είναι περίπου από +17 
mm ως -33 mm. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

1% 

5. Η οπτική κεφαλή του μικροσκοπίου να 
διαθέτει  προσοφθάλμιο  σύστημα  με  

δυνατότητα κλίσης τουλάχιστον 200 και 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

10% 
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φακούς 10Χ ευρέως  πεδίου, με δυνατότητα  
διόρθωσης των διοπτριών     του χειρουργού 
με εύρος περίπου από +5 D έως -8 D. Επίσης 
επί της οπτικής κεφαλής και σε θέση άμεσα 
ορατή από τον κυρίως χειρουργό, να υπάρχει 
οθόνη επί της όποιας να εμφανίζονται οι 
εκάστοτε παράμετροι λειτουργίας του 
μικροσκοπίου και συγκεκριμένα, Focus, 
Zoom, θέση Χ-Υ, φωτεινή ένταση, εάν το 
σύστημα του RedReflex είναι 
ενεργοποιημένο ή όχι.   

6. Να  διαθέτει   ενσωματωμένο  ενισχυτή   
ανακλάσεων  του ερυθρού  (redreflex) με 

γωνία πρόπτωσης από 6 έως  -2 και  -1 

έως +2 περίπου, με την βοήθεια του οποίου 
να αναδεικνύεται έντονα το οπίσθιο 
περιφάκιο, σε επεμβάσεις καταρράκτη.  

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

5% 

7. Όλο το οπτικό σύστημα πρέπει να έχει 
δυνατότητα κλίσης περίπου από -70° έως 
+90° και με μικρορύθμιση ”fine” +/-10° 
περίπου, έτσι ώστε o χρήστης να έχει την 
δυνατότητα να εξισορροπεί την τυχόν κλίση 
της κεφαλής του υπό επέμβαση ασθενούς. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

2% 

8. Στην οπτική κεφαλή του μικροσκοπίου θα 
πρέπει να υπάρχουν λαβές με 
ενσωματωμένα ειδικά πλήκτρα για την 
ενεργοποίηση των ηλεκτρομαγνητικών 
φρένων, για την εύκολη τοποθέτησή της στη 
σωστή θέση πάνω από το χειρουργικό πεδίο. 
Οι λαβές θα πρέπει να δέχονται 
αποστειρώσιμα καλύμματα σιλικόνης 
πολλαπλών χρήσεων. 
 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

2% 

9. Η οπτική κεφαλή, να  διαθέτει  φίλτρα  
προστασίας  σύμφωνα  με  τους  
κανονισμούς  της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
συγκεκριμένα UV, softlight, daylight, blue. 
Στην βαθμίδα διαμόρφωσης του φωτισμού, 
θα πρέπει να υπάρχει και ενσωματωμένο 
σύστημα παραγωγής φωτεινής σχισμής και 
δυνατότητα μικροκίνησής της εμπρός – πίσω, 
για σάρωση του πεδίου, προκειμένου να 
είναι σε θέση ο χειρουργός να παρατηρεί, 
χωρίς την χρήση ενδοφωτισμού και σε 
συνδυασμό με σύστημα εμμέσου 
οφθαλμοσκοπίου μέσω του μικροσκοπίου, 
τον βυθό του οφθαλμού. 
 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

10% 

10. Να διαθέτει  σύστημα μικροκινήσεων Χ-Y, 
ελεγχόμενο   απ' τον   ποδοδιακόπτη,  ενώ  το 
σύστημα θα  πρέπει να  έχει την  δυνατότητα 
να  επανέρχεται στην αρχική  του θέση  
(zeropoint) με το πάτημα ενός πλήκτρου. Το 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

2% 
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εύρος κίνησης του συστήματος 
μικροκινήσεων X-Y πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 60Χ60 mm. 

11. Να δύναται  να δεχθεί  σύστημα ομοαξονικής 
στερεοσκοπικής συμπαρατήρησης  με τρεις 
βαθμούς ελευθερίας, για την παρατήρηση 
από όσο το  δυνατόν περισσότερες θέσεις σε 
σχέση με την θέση του κυρίως χειρουργού. 
Επίσης πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 

στρέψης ειδώλου 360 
 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

2% 

12. Να διαθέτει σύστημα απόλυτα ομοαξονικής 

συγχειρούργησης (0), με προσοφθάλμια 

κεφαλή κλίσης τουλάχιστον 160 και 
προσοφθάλμιους φακούς 12,5Χ. Η 
προσοφθάλμια κεφαλή της 
συγχειρούργησης, θα πρέπει να έχει 

επιπλέον δυνατότητα στρέψης  15 για 
περισσότερη άνεση του συγχειρουργού. Θα 
πρέπει επίσης, να διαθέτει ανεξάρτητο 
εναλλαγέα, τουλάχιστον πέντε (5) 
μεγεθύνσεων, καθώς επίσης και αυτόνομο 
περιστροφικό κομβίο για μικροεστίαση. Το 
σύστημα συγχειρούργησης θα πρέπει να έχει 
οπτικά με άριστη ποιότητα, ακριβώς όπως 
αυτή του κυρίως μικροσκοπίου και να 
προσαρμόζεται στο μικροσκόπιο χωρίς την 
χρήση διαχωριστή δέσμης. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

15% 

13. Το μικροσκόπιο να είναι συμβατό και να 
δύναται να συνεργάζεται με το ευρυγώνιο 
στερεοσκοπικό οπτικό σύστημα για 
επεμβάσεις στον βυθό του οφθαλμού τύπου 
EIBOS, που διαθέτει το νοσοκομείο, χωρίς τη 
χρήση διαγώνιου αναστροφέα, παρέχοντας 
ορθό είδωλο του βυθού στο χειρουργό. 
 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

Απαράβατος 
όρος 

14. Να συνοδεύεται από ψηφιακή έγχρωμη 
κάμερα υψηλής ανάλυσης σε HDformat, και 
“medicalgrade” οθόνη αφής, διαστάσεων 
τουλάχιστον 21.5”, με δυνατότητα 
καταγραφής σε USBStick&USB σκληρό δίσκο 
των βίντεο και εικόνων. Από την ίδια οθόνη 
αφής, που θα φέρεται από αρθρωτό 
βραχίονα, θα πρέπει να καθίσταται δυνατός 
και ο όλος χειρισμός των λειτουργιών του 
μικροσκοπίου. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

15% 

15. Να διαθέτει αυτόματο σύστημα ελέγχου 
ταχύτητας (A.S.CAutomaticspeedcontrol) των  
μικροκινήσεων, δηλαδή (μικρές ταχύτητες σε 
μεγάλες  μεγεθύνσεις, μεγαλύτερες 
ταχύτητες σε μικρότερες μεγεθύνσεις), ενώ  
πρέπει να  παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης 
της ταχύτητας και ανεξάρτητα του βαθμού 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

2% 
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μεγέθυνσης, ανάλογα με την επιθυμία του 
χρήστη χειρουργού. 
 

16. Να διαθέτει ασύρματο ποδοδιακόπτη 
τεχνολογίας Bluetooth, ανθεκτικό στην 
υγρασία, κατασκευασμένο από συνθετικό 
υλικό,  μέσω του οποίου να μπορούν να 
ελέγχονται οι λειτουργίες του μικροσκοπίου, 
όπως “Focus”, “Zoom”, μικροκινήσεις Χ-Υ, 
ένταση φωτός κλπ. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

5% 

17. Το όλο οπτικό σύστημα να φέρεται από βάση 
οροφής βαρέως τύπου, με ηλεκτρομαγνητικά 
φρένα σε όλες τις αρθρώσεις, η οποία  να  
φέρει και το σύστημα της φωτεινής πηγής, με  
παροχή φωτισμού  επαρκούς ισχύος, 
τουλάχιστον 2Χ50 Watt τύπου LED, 
κατάλληλο για κάθε είδους οφθαλμολογική 
επέμβαση. Ο χρόνος ζωής των εν λόγω 
λυχνιών LED να είναι τέτοιος, έτσι ώστε να 
μην χρειάζεται η αντικατάστασή τους, έως 
και “εφ’ όρου ζωής” του μικροσκοπίου.  Επί 
της κεφαλής του μικροσκοπίου να υπάρχει 
ειδικός επιλογέας, με τη βοήθεια του οποίου, 
ο χρήστης χειρουργός να είναι σε θέση να 
τροποποιεί μέσω φίλτρων, το φως που 
παρέχει η λυχνία LED, έτσι ώστε να μπορεί να 
παρέχεται στον χειρουργό, από ψυχρότερο 
(φως ημέρας) μέχρι θερμότερο (τύπου 
αλογόνου) φωτεινό αποτέλεσμα. Η  
μεταφορά του φωτός από τη βάση του  
μικροσκοπίου  προς  την οπτική κεφαλή, θα 
πρέπει να γίνεται με τη βοήθεια οπτικής ίνας 
που να διατρέχει εσωτερικά το βραχίονα της 
βάσης οροφής. Η βάση οροφής θα πρέπει να 
διαθέτει ηλεκτρονικό επεξεργαστή με την 
βοήθεια του οποίου να ελέγχονται όλες οι 
λειτουργίες του μικροσκοπίου και όλες οι 
επιμέρους βαθμίδες. Ο αρθρωτός βραχίονας 
της βάσης οροφής θα πρέπει να παρέχει στη 
οπτική κεφαλή του μικροσκοπίου 
δυνατότητα εύρους κατακόρυφης 
ανύψωσης, τουλάχιστον κατά 890 mm. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

15% 

18. Να συνοδεύεται από ηλεκτροκίνητη καρέκλα 
χειρουργού με ειδικές επιφάνειες στο χώρο 
των ποδών του χειρουργού, όπου θα δύναται 
να επικάθεται ο ανωτέρω αναφερόμενος 
ασύρματος ποδοδιακόπτης ελέγχου του 
μικροσκοπίου.  

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

Απαράβατος 
όρος 

19. Το μικροσκόπιο να συνοδεύεται από 
ηλεκτροκίνητο, επαναφορτιζόμενο 
τροχήλατο χειρουργικό κρεβάτι, τουλάχιστον 
τριών τμημάτων, για τη στήριξη του σώματος 
του ασθενούς. 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

Απαράβατος 
όρος 
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20. Το ανωτέρω περιγραφέν σύστημα 
μικροσκοπίου οροφής, θα πρέπει να 
αναρτηθεί χωρίς επιπλέον ιδιαίτερες 
μηχανολογικές προσθήκες και δομικές 
επεμβάσεις, σε ήδη υπάρχουσα υποδομή 
στην οροφή του χειρουργείου του 
νοσοκομείου μας, όπου είναι αναρτημένο 
παλαιό σύστημα χειρουργικού μικροσκοπίου, 
ενώ η εγκατάσταση θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί χωρίς να διαταραχθεί η 
απρόσκοπτη λειτουργία των 
οφθαλμολογικών χειρουργικών αιθουσών 
μας για πέραν των μία με δύο ημέρες. 
 

Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση 

Απαράβατος 
όρος 

21. Χρόνος παράδοσης  5% 

22. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον  δύο 
(2) ετών από τον κατασκευαστικό οίκο και 
συντήρηση πέντε (5) ετών πέραν της 
εγγύησης. 

 Απαράβατος 
όρος 

23. Επάρκεια ανταλλακτικών τουλάχιστον για 
δέκα (10) έτη 

 Απαράβατος 
όρος 

24. Συμβόλαιο συντήρησης μετά το χρόνο της 
εγγύησης καλής λειτουργίας 

 1% 

25. Εγκατάσταση και εκπαίδευση προσωπικού  2% 

  Σύνολο: 100% 

Όλα τα ανωτέρω να απαντηθούν σημείο προς σημείο με φύλλο συμμόρφωσης, ενώ θα πρέπει να 
θεμελιώνονται μέσω αυθεντικών ενημερωτικών φυλλαδίων ή άλλων εντύπων του κατασκευαστή, τα οποία 
θα συνοδεύουν την προσφορά. 
 
 
 

       ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

 
                                                        ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  

 
  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
ΟΜΑΔΑ Α΄- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
      

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣ

Η 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  Σύνθεση συστήματος       

1 Γεννήτρια ακτίνων -Χ ΝΑΙ     

2 Ακτινολογική λυχνία NAI     

3 Σταθμό ελέγχου (Χειριστήριο) NAI     

4 Βραχίονα με ψηφιακό ανιχνευτή NAI     

5 
Σταθμό Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και 
Διάγνωσης 

NAI     

6 Χειριστήριο NAI     
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7 Σύστημα στερεοτακτικής βιοψίας NAI     

8 Σύστημα Ψηφιακής Υποβοήθησης Διάγνωσης (CAD) NAI     

  Γενικά χαρακτηριστικά  12%       

9 

Το σύστημα να είναι το πλέον σύγχρονο μοντέλο του 
κάθε κατασκευαστή με δυνατότητα μελλοντικής 
αναβάθμισης με τις νεότερες τεχνικές λήψεις όπως 
αυτές της τομοσύνθεσης κλπ. Το σύστημα θα πρέπει 
να είναι κατάλληλο και πιστοποιημένο από 
ευρωπαϊκό οργανισμό για την ποιότητα της 
μαστογραφικής απεικόνισης και τη χαμηλή δόση ή 
να φέρει πιστοποιητικό διεθνούς αναγνωρισμένου 
φορέα-οργανισμού για την μαστογραφική  
απεικόνιση από το όποιο θα προκύπτει βεβαιωμένα 
η σχετική δυνατότητα του συστήματος για υψηλής 
ποιότητας προληπτική μαστογραφία όσο και για 
διαγνωστικές απεικονιστικές τεχνικές μαστών με 
χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας. Στη δυνατότητα 
μελλοντικής αναβάθμισης να περιλαμβάνεται και 
σύστημα ανασύνθεσης της 3D εικόνας σε 2D 
(syntheticview), ώστε να γίνεται εφικτή η σύγκριση 
των εικόνων χωρίς να υποβάλλεται η εξεταζόμενη 
σε περιττή ακτινοβολία. Η υπό προμήθεια συνθετική 
2D μαστογραφία πρέπει να είναι αξιόπιστη στο να 
αντικαταστήσει πλήρως την συμβατική 2D 
μαστογραφία. Επιπλέον να φέρει πιστοποίηση 
ευρωπαϊκού ή διεθνούς οργανισμού (πχ FDA ή άλλη 
πιστοποίηση) για την σχετική καταλληλότητα της 
συνθετικής 2D προκειμένου να αντικαταστήσει 
πλήρως και να χρησιμοποιηθεί ισάξια με την 
συμβατική 2D μαστογραφία. 

ΝΑΙ     

  Γεννήτρια   11%       

10 Ισχύς, Kw    ≥4  ΝΑΙ     

11 Εύρος, Kv  23-35 ΝΑΙ     

12 Εύρος mA (να δοθούν στοιχεία)  ΝΑΙ     

13 Εύρος mAs 5-400 ΝΑΙ     

14 

Σύστημα Αυτόματου Ελέγχου Έκθεσης  (AEC) 
Ελεύθερη και αυτοματοποιημένη επιλογή για kV, 
mAs, φίλτρα, σύμφωνα με την πυκνότητα και το 
πάχος του κάθε μαστού.  
Να δοθεί περιγραφή 

ΝΑΙ     

15 
Εύρος ρύθμισης Χρόνου Έκθεσης.Να δοθούν 
στοιχεία 

ΝΑΙ     

  Ακτινολογική Λυχνία   9%       
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16 

Άνοδος. Η άνοδος να διαθέτει κατάλληλη 
τεχνολογία και υλικό ή υλικά, ώστε να είναι δυνατή 
η δημιουργία φασμάτων ακτινοβόλησης, υψηλής 
διεισδυτικότητας και χαμηλής δόσης, ακόμη και 
στους μεγάλους και πυκνούς μαστούς.  
 
 

ΝΑΙ     

17 
Εστίες Δύο (2) 
(0,1mm & 0,3mm) 
Αυτόματη ή χειροκίνητη επιλογή εστίας 

ΝΑΙ     

18 Θερμοχωρητικότητα ανόδου, HU  ≥160.000 ΝΑΙ     

19 
Ρυθμός θερμοαπαγωγής ανόδου, HU/min Να 
δοθούν στοιχεία 

ΝΑΙ     

  Σταθμός λήψης   5%       

20 

Υπολογιστικό σύστημα Να δοθούν προς αξιολόγηση: 
γενιά-ταχύτητα επεξεργαστή, μνήμη RAM, μέγεθος 
HDD, περιφερειακά μέσα εγγραφής (π.χ. CD/DVD  
κλπ.). 

ΝΑΙ     

21 
Οθόνη. Τουλάχιστον 19'', flatpanel, υψηλής 
ανάλυσης 
τουλάχιστον 2MP 

ΝΑΙ     

22 
Χωρητικότητα σκληρού δίσκου, GB.Να δοθούν 
στοιχεία 

ΝΑΙ     

23 
Ταχύτητα μεταφοράς εικόνων στο σταθμό 
εργασίας,   ΜΒ / sec. Να δοθούν στοιχεία 

ΝΑΙ     

24 Χρόνος μεταξύ διαδοχικών εκθέσεων, sec ≤ 25 sec ΝΑΙ     

25 
Χρόνος μεταξύ λήψης εικόνας και φόρτωσης στο 
σταθμό χειριστή, (preview), sec 15 sec περίπου 

ΝΑΙ     

  Βραχίονας   5%       

26 

Ευθυγράμμιση (διαφράγματα).Αυτόματης επιλογής. 
Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα και χειροκίνητης 
επιλογής. Να περιγραφεί.  
 

ΝΑΙ     

27 Κλείδωμα βραχίονα.Με ηλεκτρομαγνητικά φρένα ΝΑΙ     

28 Κίνηση βραχίονα. Ηλεκτροκίνητη ΝΑΙ     

29 
Περιστροφή βραχίονα. Να δοθούν τα 
χαρακτηριστικά (ταχύτητα, 
γωνίες) 

ΝΑΙ     
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30 
Κάθετη κίνηση, cm. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά 
(ταχύτητα, εύρος κίνησης) 

ΝΑΙ     

31 
Απόσταση εστίας λυχνίας-ψηφιακού ανιχνευτή 
(SID), cm ≥65 

ΝΑΙ     

32 Ψηφιακές ενδείξεις. Να δοθούν στοιχεία       

33 

Χαρακτηριστικά συστήματος συμπίεσης. Να 
εφαρμόζεται αυτόματα και χειροκίνητα με επιλογή 
των τιμών πίεσης οι οποίες να αναφερθούν. Να 
υπάρχει σύστημα απελευθέρωσης του μαστού 
«έκτακτης ανάγκης». 

ΝΑΙ     

34 
Μεγεθυντικό σύστημα. Να περιλαμβάνεται μία 
τουλάχιστον μεγεθυντική    λήψη. 

ΝΑΙ     

  Ψηφιακός Ανιχνευτής    10%       

35 

Τύπος ανιχνευτή. Ο ανιχνευτής να είναι τελευταίας 
τεχνολογίας 
είτε από άμορφο πυρίτιο είτε από άμορφο 
σελήνιο ή από άλλο υλικό αντίστοιχου 
Αποτελέσματος 

ΝΑΙ     

36 
Διαστάσεις εξεταστικού πεδίου ανιχνευτικής 
διάταξης, cm ≥23 Χ 29 

ΝΑΙ     

37 Μέγιστο χρόνου έκθεσης. Να δοθούν στοιχεία ΝΑΙ     

38 
Βάθος και διάσταση μήτρας λήψης. Να δοθούν 
στοιχεία 

ΝΑΙ     

39 
Μέγεθος pixel, μm ≤100. Θα εκτιμηθεί το μικρότερο 
μέγεθος 

ΝΑΙ     

40 

Παράγοντας DQE σε πλήρη λειτουργία του 
συστήματος. Nα διαθέτει τον μεγαλύτερο δυνατό 
παράγοντα DQE. Nα αναφερθεί η μέγιστη 
επιτυγχανόμενη τιμή DQE σε 0 lp/mm και σε 5 
lp/mm. 

ΝΑΙ     

41 

MTF. Να διαθέτει   το μεγαλύτερο δυνατό 
παράγοντα MTF. Nα αναφερθεί η μέγιστη 
επιτυγχανόμενη τιμή MTF σε 2 lp/mm και σε 5 
lp/mm. Nα δοθούν αντίστοιχα διαγράμματα στα 
οποία να φαίνεται η απόκριση της ανιχνευτικής 
διάταξης. 
 
 
 

ΝΑΙ     

42 
Μήτρα λήψης Τουλάχιστον 2Κ Χ 2Κ με ανάλυση 
τουλάχιστον 14 bit. 

ΝΑΙ     

43 Διακριτική ικανότητα, lp/mm ≥5 ΝΑΙ     

44 Συχνότητα βαθμονόμησης Να δοθούν στοιχεία ΝΑΙ     
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45 
Βαθμονόμηση από χρήστη/μηχανικό Να δοθούν 
στοιχεία 

ΝΑΙ     

46 

Επίπεδο δόσης Να αναφερθεί το επίπεδο δόσεων με 
συγκεκριμένο τρόπο μέτρησης  αναφερόμενο σε 
διεθνή βιβλιογραφία και πρωτόκολλα ποιοτικού 
Ελέγχου 

ΝΑΙ     

  
Σταθμός Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και 
Διάγνωσης    10% 

      

47 

Χαρακτηριστικά σταθμού επεξεργασίας /διάγνωσης 
Να δοθούν προς αξιολόγηση: γενιά-ταχύτητα 
επεξεργαστή, μνήμη RAM, μέγεθος HDD, 
περιφερειακά μέσα εγγραφής, κλπ. 
 
 

ΝΑΙ     

48 

Διαγνωστικές οθόνες Να διαθέτει δύο monitors 
τουλάχιστον 21¨, υπερύψηλής ανάλυσης  
τουλάχιστον 5ΜΡ για απεικόνιση των ψηφιακών 
εξετάσεων σε πλήρη ανάλυση. 
 
 
 

ΝΑΙ     

49 

Χωρητικότητα Να διαθέτει σκληρό δίσκο για 
αποθήκευση και αρχειοθέτηση μεγάλου αριθμό  
εικόνων λαμβανόμενες με τη μέγιστη μήτρα. Να 
δοθούν στοιχεία ο αριθμός σε συνάρτηση με την 
χωρητικότητα κάθε εικόνας 
 
 
 
 

ΝΑΙ     

50 Διασυνδεσιμότητα. FULL DICOM 3.0 ΝΑΙ     

51 

Λογισμικά προγράμματα. Να διαθέτει εξειδικευμένο 
software μαστογραφίας με  πολλαπλές δυνατότητες 
επεξεργασίας εικόνας , όπως  μεγεθυντικό φακό, 
windowing, zoom, pan-roaming, ρύθμιση contrast, 
μετρήσεις, κλπ. Να αναφερθούν Αναλυτικά 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ     

  Χειριστήριο    5%       
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52 

Χαρακτηριστικά χειριστηρίου συστήματος Να είναι 
σύγχρονης τεχνολογίας με ψηφιακές ενδείξεις και 
μηνύματα ασφαλείας 
 
 

      

53 

Χειροδιακόπτης Να διαθέτει χειροδιακόπτη έναρξης 
έκθεσης ακτινοβολίας και ποδοδιακόπτες κίνησης 
βραχίονα και συμπίεσης μαστού. 
 
 

ΝΑΙ     

54 
Διαστάσεις ακτινοπροστατευτικού πετάσματος, cm 
Να δοθούν στοιχεία 
 

ΝΑΙ     

55 
Ισοδύναμο πάχος ακτινοπροστατευτικού  
πετάσματος, mmPb Να δοθούν στοιχεία. 
 

ΝΑΙ     

  Σύστημα Ψηφιακής Στερεοτακτικής Βιοψίας    3%       

56 

Σύστημα Στερεοτακτικής Βιοψίας   Σύστημα 
στερεοστατικής βιοψίας υψηλής ακριβείας με χρήση 
του ίδιου ψηφιακού ανιχνευτή ή άλλης τεχνολογίας 
της ιδίας ή καλύτερης ακρίβειας. Να αναφερθούν τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος προς 
αξιολόγηση. Να κατατεθεί σχετική διεθνής 
βιβλιογραφία. Να προσφερθεί προς επιλογή εάν 
υπάρχει και σύστημα εκτομής ιστών με κενό κατά 
την βιοψία του μαστού. Να προσφερθεί  προς 
επιλογή η δυνατότητα στόχευσης και 
πραγματοποίησης βιοψιών όλων των ύποπτων 
περιοχών (μάζα ή περιοχές αποτιτανώσεων) οι 
οποίες είναι ορατές μέσω της τεχνικής της 
τομοσύνθεσης. 

ΝΑΙ     

  Κατ’ επιλογή        
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57 

Σύστημα Ψηφιακής Υποβοήθησης Διάγνωσης (CAD)  
Να μπορεί απαραίτητα να δεχθεί σύστημα CAD το 
όποιο να προσφερθεί προς επιλογή ανιχνεύοντας 
περιοχές αποτιτανώσεων και ύποπτες μάζες. Να 
προσφερθεί προς επιλογή και η δυνατότητα 
απεικόνισης ύποπτων περιοχών και στις 3D λήψεις. 
Να προσφερθεί προς επιλογή (και θα συνεκτιμηθεί 
προσθετικά) σύστημα / λογισμικό αντικειμενικής 
αξιολόγησης και παρακολούθησης της πυκνότητας 
των μαστών το οποίο θα δίνει αντικειμενική και 
αναλυτική αξιολόγηση της πυκνότητας του κάθε 
μαστού σχετικά με το ακριβές ποσοστό λίπους και 
ινώδους ιστού αλλά και σχετική κατηγοριοποίηση 
σε αντιστοιχία BIRADS. Να μπορεί να παρέχει 
συγκριτικά στοιχειά με προηγούμενες 
μαστογραφίες και να περιγραφούν οι δυνατότητες 
τους. 

ΝΑΙ     

  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  ΟΜΑΔΑ Β’ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ       

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣ

Η 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Χρόνος Παράδοσης                      4,00 % ΝΑΙ     

2 Εγγύηση καλής λειτουργίας       7,00 % ΝΑΙ     

3 Ανταλλακτικά για 10 χρόνια      6,00 % ΝΑΙ     

4 
Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το χρόνο της εγγύησης 
καλής λειτουργίας                         6,00 % 

ΝΑΙ     

5 
Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία Τεχνικής Υποστήριξης 
                                                            4,00 %                             

ΝΑΙ     

6 
Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και 
Τεχνικής Υπηρεσίας                       3,00 % 

ΝΑΙ     
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 
                                             ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΥΠΟΥ C-ARM 

 
  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
ΟΜΑΔΑ Α΄- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
      

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Το προσφερόμενο μηχάνημα να είναι τροχήλατο, 
σύγχρονο και να διαθέτει βραχίονα τύπου "C-arm", 
κατάλληλο για Νοσοκομειακή χρήση στην 
ορθοπαιδική, 
αλλά και ουρολογική και γενική χειρουργική.  
Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση. 
                                     3% 

ΝΑΙ     

2 

Να διαθέτει γεννήτρια σύγχρονης τεχνολογίας, 
υψηλής συχνότητας  με μέγιστη τάση  περίπου 110 
KV, μεγίστης έντασης 20 mA. Να διαθέτει ψηφιακή 
λήψη (snapshot). Κατά την ακτινοσκόπηση να 
επιτυγχάνεται ρεύμα τουλάχιστον 15 mA (fluoro 
mode). Να διαθέτει παλμική και συνεχή 
ακτινοσκόπηση. Ειδικότερα κατά την παλμική 
ακτινοσκόπηση ο ρυθμός ανανέωσης της εικόνας να 
επιτυγχάνει μεγαλο εύρος 1- 25 fps.  Να 
αναφέρονται αναλυτικά όλοι οι τύποι λειτουργίας. 
Το  εύρος παλμού της γεννήτριας σε msec να είναι 
τουλάχιστον μεταξύ 10-20  msec. Θα εκτιμηθεί το 
μικρότερο εύρος. 
  
Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση. 
                                     6% 

NAI     
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3 

 
Να διαθέτει λυχνία με διαφράγματα  περιορισμού 
δέσμης, σταθερής ή περιστρεφόμενης ανόδου, 
διπλοεστιακή με τη μικρή εστία όσο το δυνατό 
μικρότερη (μικρότερη ή ίση του 0.6mm, ≤ 0,6mm) 
για καλύτερη ευκρίνεια εικόνας. Να διαθέτει επίσης 
και σύστημα ίριδας. Η λυχνία να διαθέτει κατά 
προτίμηση φιλτράρισμα αλουμινίου και χαλκού για 
επίτευξη χαμηλής ακτινοβολίας. Να αναφερθεί το 
εσωτερικό (inherent) και επιπρόσθετο (>3 mm) 
φιλτράρισμα της λυχνίας σε ισοδύναμο mm Al & Cu.  
 
 
Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση.  
 
                                      6% 

NAI     

4 

 Η θερμοχωρητικότητα της ανόδου να είναι υψηλή, 
τουλάχιστον 300KHU και η θερμοχωρητικότητα του 
περιβλήματος της ανόδου να είναι τουλάχιστον 
5MHU με μεγάλη  θερμοαπαγωγή  ώστε να 
εξασφαλίζεται  δυνατότητα απεριόριστης 
λειτουργίας ακτινοσκόπησης υψηλής ποιότητας 
δοθούν λεπτομερή στοιχεία προς αξιολόγηση. Θα 
εκτιμηθούν ιδιαίτερα μεγάλες τιμές 
θερμοχωρητικότητας και αντίστοιχα ο υψηλότερος 
ρυθμός  θερμοαπαγωγής. 
  
Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση.  
 
                                     3% 

NAI     

5 

 Να φέρει ενισχυτή εικόνας διαμέτρου τουλάχιστον 
9” (23cm) διπλού πεδίου, υψηλής διαγνωστικής 
ευκρίνειας και μεγέθυνσης. Να αναφερθεί ο τύπος 
και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.  
Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση.  
 
                                   5% 

NAI     

6 

 Να διαθέτει ψηφιακή CCD κάμερα με  μήτρα  
απεικόνισης υψηλής ανάλυσης τουλάχιστον 1Κχ1Κ 
pixels καθώς και σύστημα αυτόματης ρύθμισης της 
δόσης (KV και mA). 
  
Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση.        
                                   5% 

NAI     
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7 

 Να διαθέτει σύγχρονο χειριστήριο, να έχει όλες τις 
απαραίτητες ενδείξεις απεικονιζόμενες ψηφιακά. 
Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση.       
                                      4% 

NAI     

8 

 Ο βραχίονας τύπου "C-arm" να είναι ισοζυγισμένος, 
να πραγματοποιεί ευέλικτες κινήσεις προσαρμογής 
στην εκάστοτε ανάγκη προβολής και να είναι 
ιδιαίτερα εργονομικός στη χρήση του μέσα στο 
χειρουργείο. Πρέπει να διαθέτει επαρκές άνοιγμα 
(βάθος C-arm)  άνω των 65cm για άνετη 
προσπέλαση στο ζητούμενο ανατομικό σημείο σε 
συνδυασμό πάντοτε με τις 
υπάρχουσες δυνατότητες των χειρουργικών 
τραπεζιών. Μεγαλύτερο άνοιγμα θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα.  
 
Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση.  
 
                                       5% 

NAI     

9 

 Οι ζητούμενες ελάχιστες κινήσεις της περόνης (c-
arm) να είναι οι εξής: 
• Καθ ύψος ηλεκτροκίνητη ρύθμιση της κολώνας 
συγκράτησης της περόνης κατά 40 cm περίπου. 
• Δυνατότητα περιστροφής της περόνης γύρω από 
τον οριζόντιο άξονα συγκράτησής της τουλάχιστον 
κατά ± 180°. 
• Δυνατότητα περιστροφής της περόνης γύρω από 
τον νοητό άξονά της (orbital) τουλάχιστον κατά 
120°. 
• Δυνατότητα κινήσεων μέσα έξω (οριζόντια 
κίνηση). Να αναφέρονται επακριβώς. 
• Δυνατότητα πραγματοποίησης κλίσεων δεξιά και 
αριστερά τουλάχιστον κατά ± 10° γύρω από τον 
κάθετο άξονα στήριξης της περόνης (swivel). Η 
περόνη πρέπει να μπορεί να ακινητοποιείται σε 
οποιοδήποτε σημείο εργασίας.  
 
Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση.  
 
                                         5% 

ΝΑΙ     
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10 

Να έχει τη δυνατότητα διατήρησης της εικόνας στην 
οθόνη μετά το τέλος της ακτινοσκόπησης ή της  
ψηφιακής ακτινογραφίας (Last Image Hold). Να 
αναφερθεί η δυνατότητα και τα προγράμματα 
ανάδειξης μεταλλικών ή άλλων προσθετικών 
στοιχείων.  
Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση.  
 
                                         4% 

ΝΑΙ     

11 

Να διαθέτει ενσωματωμένο σύγχρονο σύστημα 
ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας με δυνατότητες 
όπως: ψηφιακή ενίσχυση των παρυφών των 
απεικονιζόμενων οργάνων, ηλεκτρονική 
περιστροφή και αντιστροφή της εικόνας,   
ηλεκτρονικά   κλείστρα,   απόρριψη   θορύβου 
κίνησης, ενίσχυση του contrast, πρόγραμμα 
μετρήσεων.  
 
Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση.  
 
                                         4% 

ΝΑΙ     

12 

  Να διαθέτει μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα ≥ 
100.000 εικόνες οι οποίες να αποθηκεύονται στον 
σκληρό δίσκο του συστήματος είτε σε ανεξάρτητη 
διαγνωστική κονσόλα, σύστημα εγγραφής σε 
CD/DVD, USB, με δυνατότητα θέασης σε κοινό 
υπολογιστή. Να διαθέτει σύστημα επικοινωνίας 
DICOM. 
  
Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση.  
                                         4% 

ΝΑΙ     

13 

Να διαθέτει δύο monitors απεικόνισης ώστε να 
είναι 
δυνατή η συγκράτηση μιας εικόνας (π.χ. τελευταία) 
στο ένα monitor ενώ παράλληλα θα προβάλλεται η 
τρέχουσα εικόνα στο δεύτερο monitor. Τα monitors 
να είναι τουλάχιστον 19”, επίπεδης τεχνολογίας 
τύπου TFT/LCD, υψηλής ανάλυσης, 
αντιανακλαστικού τύπου 
για υψηλής πιστότητας απεικόνιση χωρίς 
τρεμούλιασμα.  
 
Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση.  
                                          5% 

ΝΑΙ     
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14 
Να διαθέτει σύστηµα επικέντρωσης µε Laser. Να 
περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση.                                                                                     
                                        2% 

ΝΑΙ     

15 
Να διαθέτει στη βασική σύνθεση θερμικό εκτυπωτή. 
Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση 
                                        3% 

ΝΑΙ     

16 

Να τροφοδοτείται με τάση δικτύου 220V/50 HZ. Να 
είναι ευέλικτο, ευκίνητο και να εξασφαλίζει 
δυνατότητα 
εργασίας υπό πλήρη αποστείρωση. Να περιγραφεί 
αναλυτικά προς αξιολόγηση.                                                   
                                        3% 

ΝΑΙ     

17 

Επιπλέον δυνατότητες να αναφερθούν για να 
αξιολογηθούν. Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση.  
                                         3% 

ΝΑΙ     

  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  ΟΜΑΔΑ Β’ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ       

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Χρόνος Παράδοσης                               4,00 % ΝΑΙ     

2 Εγγύηση καλής λειτουργίας                 7,00 % ΝΑΙ     

3 Ανταλλακτικά για 10 χρόνια               6,00 % ΝΑΙ     

4 
Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το χρόνο της εγγύησης 
καλής λειτουργίας                                  6,00 % 

ΝΑΙ     

5 
Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία Τεχνικής Υποστήριξης  
                                                                     4,00 %          

ΝΑΙ     

6 
Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και 
Τεχνικής Υπηρεσίας                                3,00 % 

ΝΑΙ     
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 
                                       ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 

 
  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
ΟΜΑΔΑ Α΄- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
      

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

      
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Να διαθέτει νέας γενιάς αποχρωματικά 
οπτικά, και διόρθωση της ολικής οπτικής 
απόκλισης, εξαιρετικής διαύγειας,  με υψηλή 
ανάλυση, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
βάθος πεδίου και μεγαλύτερη στερεοσκοπία, 
εξασφαλιζόμενη από την ευρεία 
στερεοσκοπική βάση τουλάχιστον 25mm, 
έτσι ώστε να κάνει δυνατές όλων των ειδών 
τις οφθαλμολογικές επεμ¬βάσεις, ακόμη και 
στον βυθό του οφθαλμού. Να περιγραφεί 
αναλυτικά προς αξιολόγηση.            
                                       4%                                                                                                                                 

ΝΑΙ     

2 

Να διαθέτει αντικειμενικό φακό με F=175 
mm, για μεγαλύτερη άνεση του αυχένα των 
χειρουργών. Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση.           
                                        1% 

NAI     

3 

Να διαθέτει συνεχές σύστημα "ZOOM" με 
λόγο 1:6. 
 Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση.      
                                        1% 

NAI     

4 

Το εύρος εστίασης να είναι περίπου από +17 
mm ως -33 mm. Να περιγραφεί αναλυτικά 
προς αξιολόγηση.  
                                        1% 

NAI     

5 

Η οπτική κεφαλή του μικροσκοπίου να 
διαθέτει  προσοφθάλμιο  σύστημα  με  
δυνατότητα κλίσης τουλάχιστον 200° και 
φακούς 10Χ ευρέως  πεδίου, με δυνατότητα  
διόρθωσης των διοπτριών     του χειρουργού 
με εύρος περίπου από +5 D έως -8 D. Επίσης 
επί της οπτικής κεφαλής και σε θέση άμεσα 
ορατή από τον κυρίως χειρουργό, να υπάρχει 
οθόνη επί της όποιας να εμφανίζονται οι 
εκάστοτε παράμετροι λειτουργίας του 
μικροσκοπίου και συγκεκριμένα, Focus, 
Zoom, θέση Χ-Υ, φωτεινή ένταση, εάν το 
σύστημα του RedReflex είναι 
ενεργοποιημένο ή όχι.   Να περιγραφεί 
αναλυτικά προς αξιολόγηση. 
                                        10% 

NAI     
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6 

Να  διαθέτει   ενσωματωμένο  ενισχυτή   
ανακλάσεων  του ερυθρού  (redreflex) με 
γωνία πρόπτωσης από 6° έως  -2° και  -1° έως 
+2° περίπου, με την βοήθεια του οποίου να 
αναδεικνύεται έντονα το οπίσθιο περιφάκιο, 
σε επεμβάσεις καταρράκτη.  Να περιγραφεί 
αναλυτικά προς αξιολόγηση.  
                                          5% 

NAI     

7 

Όλο το οπτικό σύστημα πρέπει να έχει 
δυνατότητα κλίσης περίπου από -70° έως 
+90° και με μικρορύθμιση ”fine” +/-10° 
περίπου, έτσι ώστε o χρήστης να έχει την 
δυνατότητα να εξισορροπεί την τυχόν κλίση 
της κεφαλής του υπό επέμβαση ασθενούς. 
Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση.            
 
                                           2% 

NAI     

8 

Στην οπτική κεφαλή του μικροσκοπίου θα 
πρέπει να υπάρχουν λαβές με 
ενσωματωμένα ειδικά πλήκτρα για την 
ενεργοποίηση των ηλεκτρομαγνητικών 
φρένων, για την εύκολη τοποθέτησή της στη 
σωστή θέση πάνω από το χειρουργικό πεδίο. 
Οι λαβές θα πρέπει να δέχονται 
αποστειρώσιμα καλύμματα σιλικόνης 
πολλαπλών χρήσεων. 
 Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση.  
                                           2% 

NAI     

9 

Η οπτική κεφαλή, να  διαθέτει  φίλτρα  
προστασίας  σύμφωνα  με  τους  
κανονισμούς  της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
συγκεκριμένα UV, softlight, daylight, blue. 
Στην βαθμίδα διαμόρφωσης του φωτισμού, 
θα πρέπει να υπάρχει και ενσωματωμένο 
σύστημα παραγωγής φωτεινής σχισμής και 
δυνατότητα μικροκίνησής της εμπρός – πίσω, 
για σάρωση του πεδίου, προκειμένου να 
είναι σε θέση ο χειρουργός να παρατηρεί, 
χωρίς την χρήση ενδοφωτισμού και σε 
συνδυασμό με σύστημα εμμέσου 
οφθαλμοσκοπίου μέσω του μικροσκοπίου, 
τον βυθό του οφθαλμού. 
 Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση.  
                                          10% 

ΝΑΙ     
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10 

Να διαθέτει  σύστημα μικροκινήσεων Χ-Y, 
ελεγχόμενο   απ' τον   ποδοδιακόπτη,  ενώ  το 
σύστημα θα  πρέπει να  έχει την  δυνατότητα 
να  επανέρχεται στην αρχική  του θέση  
(zeropoint) με το πάτημα ενός πλήκτρου. Το 
εύρος κίνησης του συστήματος 
μικροκινήσεωνX-Y πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 60Χ60 mm. Να περιγραφεί 
αναλυτικά προς αξιολόγηση.  
                                          2% 

ΝΑΙ     

11 

Να δύναται  να δεχθεί  σύστημα ομοαξονικής 
στερεοσκοπικής συμπαρατήρησης  με τρεις 
βαθμούς ελευθερίας, για την παρατήρηση 
από όσο το  δυνατόν περισσότερες θέσεις σε 
σχέση με την θέση του κυρίως χειρουργού. 
Επίσης πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
στρέψης ειδώλου 360° 
 Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση.  
                                          2% 

ΝΑΙ     

12 

 Να διαθέτει σύστημα απόλυτα ομοαξονικής 
συγχειρούργισης (0°), με προσοφθάλμια 
κεφαλή κλίσης τουλάχιστον 160° και 
προσοφθάλμιους φακούς 12,5Χ. Η 
προσοφθάλμια κεφαλή της 
συγχειρούργησης, θα πρέπει να έχει 
επιπλέον δυνατότητα στρέψης ± 15° για 
περισσότερη άνεση του συγχειρουργού. Θα 
πρέπει επίσης, να διαθέτει ανεξάρτητο 
εναλλαγέα, τουλάχιστον πέντε (5) 
μεγεθύνσεων, καθώς επίσης και αυτόνομο 
περιστροφικό κομβίο για μικροεστίαση. Το 
σύστημα συγχειρούργησης θα πρέπει να έχει 
οπτικά με άριστη ποιότητα, ακριβώς όπως 
αυτή του κυρίως μικροσκοπίου και να 
προσαρμόζεται στο μικροσκόπιο χωρίς την 
χρήση διαχωριστή δέσμης. Να περιγραφεί 
αναλυτικά προς αξιολόγηση.  
                                        15% 

ΝΑΙ     

13 

Το μικροσκόπιο να είναι συμβατό και να 
δύναται να συνεργάζεται με το ευρυγώνιο 
στερεοσκοπικό οπτικό σύστημα για 
επεμβάσεις στον βυθό του οφθαλμού τύπου 
EIBOS, που διαθέτει το νοσοκομείο, χωρίς τη 
χρήση διαγώνιου αναστροφέα, παρέχοντας 
ορθό είδωλο του βυθού στο χειρουργό. 
Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση.                          
Απαράβατος όρος 

ΝΑΙ     
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14 

Να συνοδεύεται από ψηφιακή έγχρωμη 
κάμερα υψηλής ανάλυσης σε HDformat, και 
“medicalgrade” οθόνη αφής, διαστάσεων 
τουλάχιστον 21.5”, με δυνατότητα 
καταγραφής σε USB Stick & USB σκληρό 
δίσκο των βίντεο και εικόνων. Από την ίδια 
οθόνη αφής, που θα φέρεται από αρθρωτό 
βραχίονα, θα πρέπει να καθίσταται δυνατός 
και ο όλος χειρισμός των λειτουργιών του 
μικροσκοπίου. Να περιγραφεί αναλυτικά 
προς αξιολόγηση.  
                                      15% 

ΝΑΙ     

15 

Να διαθέτει αυτόματο σύστημα ελέγχου 
ταχύτητας (A.S.CAutomaticspeedcontrol) των  
μικροκινήσεων, δηλαδή (μικρές ταχύτητες σε 
μεγάλες  μεγεθύνσεις, μεγαλύτερες 
ταχύτητες σε μικρότερες μεγεθύνσεις), ενώ  
πρέπει να  παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης 
της ταχύτητας και ανεξάρτητα του βαθμού 
μεγέθυνσης, ανάλογα με την επιθυμία του 
χρήστη χειρουργού. 
 Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση.  
                                       2% 
 

ΝΑΙ     

16 

 
Να διαθέτει ασύρματο ποδοδιακόπτη 
τεχνολογίας Bluetooth, ανθεκτικό στην 
υγρασία, κατασκευασμένο από συνθετικό 
υλικό,  μέσω του οποίου να μπορούν να 
ελέγχονται οι λειτουργίες του μικροσκοπίου, 
όπως “Focus”, “Zoom”, μικροκινήσεις Χ-Υ, 
ένταση φωτός κλπ. Να περιγραφεί 
αναλυτικά προς αξιολόγηση.  
                                        5% 

ΝΑΙ     
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17 

Το όλο οπτικό σύστημα να φέρεται από βάση 
οροφής βαρέως τύπου, με ηλεκτρομαγνητικά 
φρένα σε όλες τις αρθρώσεις, η οποία  να  
φέρει και το σύστημα της φωτεινής πηγής, με  
παροχή φωτισμού  επαρκούς ισχύος, 
τουλάχιστον 2Χ50 Watt τύπου LED, 
κατάλληλο για κάθε είδους οφθαλμολογική 
επέμβαση. Ο χρόνος ζωής των εν λόγω 
λυχνιών LED να είναι τέτοιος, έτσι ώστε να 
μην χρειάζεται η αντικατάστασή τους, έως 
και “εφ’ όρου ζωής” του μικροσκοπίου.  Επί 
της κεφαλής του μικροσκοπίου να υπάρχει 
ειδικός επιλογέας, με τη βοήθεια του οποίου, 
ο χρήστης χειρουργός να είναι σε θέση να 
τροποποιεί μέσω φίλτρων, το φως που 
παρέχει η λυχνία LED, έτσι ώστε να μπορεί να 
παρέχεται στον χειρουργό, από ψυχρότερο 
(φως ημέρας) μέχρι θερμότερο (τύπου 
αλογόνου) φωτεινό αποτέλεσμα. Η  
μεταφορά του φωτός από τη βάση του  
μικροσκοπίου  προς  την οπτική κεφαλή, θα 
πρέπει να γίνεται με τη βοήθεια οπτικής ίνας 
που να διατρέχει εσωτερικά το βραχίονα της 
βάσης οροφής. Η βάση οροφής θα πρέπει να 
διαθέτει ηλεκτρονικό επεξεργαστή με την 
βοήθεια του οποίου να ελέγχονται όλες οι 
λειτουργίες του μικροσκοπίου και όλες οι 
επιμέρους βαθμίδες. Ο αρθρωτός βραχίονας 
της βάσης οροφής θα πρέπει να παρέχει στη 
οπτική κεφαλή του μικροσκοπίου 
δυνατότητα εύρους κατακόρυφης 
ανύψωσης, τουλάχιστον κατά 890 mm. Να 
περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση.  
                                     15% 

ΝΑΙ     

18 

Να συνοδεύεται από ηλεκτροκίνητη καρέκλα 
χειρουργού με ειδικές επιφάνειες στο χώρο 
των ποδών του χειρουργού, όπου θα δύναται 
να επικάθεται ο ανωτέρω αναφερόμενος 
ασύρματος ποδοδιακόπτης ελέγχου του 
μικροσκοπίου.  Να περιγραφεί αναλυτικά 
προς αξιολόγηση. Απαράβατος όρος. 

ΝΑΙ     

19 

Το μικροσκόπιο να συνοδεύεται από 
ηλεκτροκίνητο, επαναφορτιζόμενο 
τροχήλατο χειρουργικό κρεβάτι, τουλάχιστον 
τριών τμημάτων, για τη στήριξη του σώματος 
του ασθενούς. 
 Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση. 
Απαράβατος όρος. 

ΝΑΙ     
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20 

Το ανωτέρω περιγραφέν σύστημα 
μικροσκοπίου οροφής, θα πρέπει να 
αναρτηθεί χωρίς επιπλέον ιδιαίτερες 
μηχανολογικές προσθήκες και δομικές 
επεμβάσεις, σε ήδη υπάρχουσα υποδομή 
στην οροφή του χειρουργείου του 
νοσοκομείου μας, όπου είναι αναρτημένο 
παλαιό σύστημα χειρουργικού 
μικροσκοπίου, ενώ η εγκατάσταση θα πρέπει 
να πραγματοποιηθεί χωρίς να διαταραχθεί η 
απρόσκοπτη λειτουργία των 
οφθαλμολογικών χειρουργικών αιθουσών 
μας για πέραν των μία με δύο ημέρες. 
 Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση. 
Απαράβατος όρος. 

ΝΑΙ     

21 
Χρόνος παράδοσης.  
                                       5% 

ΝΑΙ     

22 

Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο 
(2) ετών από τον κατασκευαστικό οίκο και 
συντήρηση πέντε (5) ετών πέραν της 
εγγύησης. Απαράβατος όρος 

ΝΑΙ     

23 
Επάρκεια ανταλλακτικών τουλάχιστον για 
δέκα (10) έτη.  Απαράβατος όρος 

ΝΑΙ     

24 
Συμβόλαιο συντήρησης μετά το χρόνο της 
εγγύησης καλής λειτουργίας.   
                                        1% 

ΝΑΙ     

25 
Εγκατάσταση και εκπαίδευση προσωπικού.   
                                        2% 

ΝΑΙ     

 
 

  Πίνακας συμμόρφωσης 

Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ E΄ για όλα τα υπό προμήθεια είδη και τις 

παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει: 

α) Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

β) Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου 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. 

γ) Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η 

οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές 

των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας 

εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα 
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στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης. Στην αρχή της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των 

περιεχόμενων της. 

δ) 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.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό 

φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η 

αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή 

(π.χ. Προδ. 4.) 

 

         Υπόδειγμα πίνακα συμμόρφωσης 

   

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1  ΝΑΙ   

2  ΝΑΙ   

 
 

Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά να απαντηθούν σημείο προς σημείο στο φύλλο συμμόρφωσης, με ποινή 

απόρριψης, ενώ θα πρέπει να θεμελιώνονται-αποδεικνύονται μέσω prospectus (τεχνικά φυλλάδια) και 

πιστοποιητικών του κατασκευαστή τα οποία θα συνοδεύουν την προσφορά. 

 
> Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf. και προσκομίζονται (με διαβιβαστικό όπου θα 
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, εκτός των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
> Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Υπεύθυνες Δηλώσεις που δεν φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή απορρίπτονται. 
> Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                      
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                                               
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
 
 
 
 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Για την προμήθεια …………………………………………………………………….για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ.      
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

 
 
 
 
 
 

ΜΕΤΑΞΥ 
 
  ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

 
 ΚΑΙ 

 
                                                                     [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ] 
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ΑΡΘΡΟ 1: Ορισμοί 
Οι ακόλουθοι όροι  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσας  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  και  έχουν  την 
έννοια που παρατίθεται αντίστοιχα στον καθένα: 

 
 
 
Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την …..η …………………… του έτους 2019, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 
 
αφενός το ……………………………………………………,   που   εδρεύει   στ   ………………………………, νόμιμα 
εκπροσωπούμενο από τ………………………………………………………….., που χάριν συντομίας θα καλείται 
«η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου η εδρεύουσα στη ………………, οδός …………………………………… ΤΚ 
…………., τηλ. …………………, ΑΦΜ …………………, Δ.Ο.Υ. ……………………………….   εταιρία με την 
επωνυμία ……………………………………………. που   εκπροσωπείται   νόμιμα   από τον κ. 
……………………………………… και στο εξής,  χάριν συντομίας θα καλείται «ο Ανάδοχος» 

Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα 
υλοποιήσει το σύνολο της προμήθειας. 

Αναθέτουσα Αρχή Το  Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» το οποίο θα υπογράψει με τον Ανάδοχο  τη Σύμβαση για την 
εκτέλεση της Προμήθειας. 

Κύριος του Έργου ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

Αντίκλητος ή 
Εκπρόσωπος 

Το πρόσωπο που ο Οικονομικός Φορέας (υποψήφιος Ανάδοχος) με έγγραφη 
δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου 
(ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κλπ) 
ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της  ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  με αυτόν. 

Διακήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους υπόψη 
Οικονομικούς Φορείς (υποψήφιους Αναδόχους) από την Αναθέτουσα Αρχή 
και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση 
τις οποίες διενεργείται η διαδικασία του διαγωνισμού. 

Επιτροπή διενέργειας Η Επιτροπή αξιολογεί  τις υποβαλλόμενες προσφορές και εισηγείται σχετικά 
στο φορέα. 

Α.Ε.Π.Π. Αρχή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών 

ΕΠΠ Επιτροπή Παραλαβής Προμήθειας 

Προμήθεια Το σύνολο της υπό ανάθεσης προμήθειας. 

Προϋπολογισμός Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την 
υλοποίηση της Προμήθειας. 

Σύμβαση Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το 
σύνολο της προμήθειας, δηλαδή μεταξύ του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ως Αναθέτουσας Αρχής 
και του Αναδόχου της προμήθειας που θα επιλεγεί. 

Συμβατικά τεύχη Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» και  του  Αναδόχου,  
καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν  και 
περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: 
α. τη Σύμβαση, 
β. την Απόφαση Κατακύρωσης 
γ. την Προσφορά του Αναδόχου και,  
δ. τη Διακήρυξη. 

 
Συμβατική Τιμή 

 
Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης. 
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. 
Έχοντας υπόψη: 
Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
Β) Την υπ’ αριθ. …………. διακήρυξη. 
Γ) Την από ………… προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου. 
Δ) Την υπ' αριθ. ………………………… κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής 
σύμφωνα με την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανακηρύχθηκε Προμηθευτής, για τα 
αναγραφόμενα στο άρθρο 2ο της παρούσας σύμβασης, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 
εξής: 
 
ΑΡΘΡΟ 2: Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης 
Με την παρούσα, το   Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» αναθέτει και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει,  έναντι  της  αμοιβής που αναφέρεται πιο 
κάτω στην εκτέλεση της Προμήθειας………………………, για τις ανάγκες της ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», που στο εξής θα αναφέρεται ως Προμήθεια. Η Προμήθεια θα 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, σε συνδυασμό με τους όρους της 
υπ’ αριθμ. ……/……/……./… – … -- 2019  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και της υπ’ αριθμ. [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.] 
απόφασης κατακύρωσης του Νοσοκομείου. 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση 
…………………………………………… στο Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» σύμφωνα με τους όρους της αριθμ.005/2019 Διακήρυξης τους οποίους 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
 
  
ΑΡΘΡΟ 3: Διάρκεια της Σύμβασης 
Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της 
παρούσας σύμβασης της Προμήθειας από τα συμβαλλόμενα μέρη.  
 
ΑΡΘΡΟ 4: Τόπος & χρόνος παράδοσης – παραλαβής & εγκατάστασης 
 
Η παράδοση του μηχανήματος θα γίνει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου στους 
χώρους του Νοσοκομείου για το οποίο προορίζεται το κάθε μηχάνημα σύμφωνα με τους όρους 
της αριθμ……. Διακήρυξης. Η Προμήθεια πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης του μηχανήματος θα επιβληθούν 
στον Προμηθευτή κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. 
 
ΑΡΘΡΟ 5:Τεχνικές Προδιαγραφές 
Το προς προμήθεια είδος θα είναι σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά της Προμηθεύτριας σε 
συνδυασμό με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθμ. 005/2019 Διακήρυξης, που 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 6: Επιτροπή παραλαβής της Προμήθειας 
Η παραλαβή του υπό προμήθεια είδους …………………… θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή 
Παραλαβής της Προμήθειας που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του 
άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 
 
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε πλήρως στους όρους της 
σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 
επηρεάζουν την καταλληλόλητα της προμήθειας. 
 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή της εν λόγω 
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προμήθειας, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή της προμήθειας και να συντάξει σχετικό 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
 
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική 
απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 
αυτοδίκαια. 
 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι  από  τη  σύμβαση  έλεγχοι  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  6 
του άρθρου 219 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής  εκτέλεσης  δεν  επιστρέφεται  πριν την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
 
ΑΡΘΡΟ 7: Συμβατικό Τίμημα 
 
Το συνολικό ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ για την Προμήθεια της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ ανέρχεται σε 
Ευρώ [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] και λεπτά [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ]. [ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €], πλέον ΦΠΑ 24% Ευρώ 
[ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] και λεπτά [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ], [ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €], ήτοι συνολικά Ευρώ [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] και 
λεπτά [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ], [ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €]. 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα 
επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα 
περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για 
την εκτέλεση της Προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Νοσοκομείου. 
 
ΑΡΘΡΟ 8: Τρόπος πληρωμής 
 
Η πληρωμή θα γίνει σε ΕΥΡΩ στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της 
Εταιρείας  SIEMENS  , ΦΕΚ 164   Α / 27.8.2012, σε εκτέλεση του όρουΙΙΙ.2.(5)  
 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
Η πληρωμή του αναδόχου για τη συγκεκριμένη προμήθεια θα γίνει, μετά την σύνταξη πρωτοκόλλου 
παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής, το οποίο θα πιστοποιεί ότι ο 
ανάδοχος εκτέλεσε σωστά την σύμβαση, καθώς και απόφαση έγκρισης του πρωτοκόλλου παραλαβής, εάν 
αυτό κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία και θα εκδίδεται σχετικό παραστατικό πληρωμής της προμήθειας. 
 
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση της Σύμβασης θεωρώντας τη Συμβατική Τιμή επαρκή, νόμιμη και 
εύλογη για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης μετά από συνολική έρευνα που θα έχει 
πραγματοποιήσει πριν την κατάθεση της Προσφοράς του. Στη Συμβατική Τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 
ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του αναδόχου για την εκτέλεση της, χωρίς καμία 
περαιτέρω επιβάρυνση του Νοσοκομείου. 
 
Η αμοιβή θα καταβληθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα σύμβαση και 
την ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 
 
Πέραν του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν έχει καμία απαίτηση κατά του 
Νοσοκομείου για δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση της Προμήθειας ή εξ 
αφορμής αυτής. 
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ΑΡΘΡΟ 9: Τροποποιήσεις – Προσθήκες 
Οι όροι της παρούσας σύμβασης τροποποιούνται, εφόσον το Νοσοκομείο κρίνει αυτό απαραίτητο 
και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο. 
Το Νοσοκομείο μπορεί οποτεδήποτε μέσα στα όρια της σύμβασης να επιχειρήσει οποιαδήποτε 
τροποποίηση σε μέρος της Προμήθειας, εφόσον έχουν εξασφαλισθεί οι απαιτούμενες σχετικές 
εγκρίσεις. 
Αν η οποιαδήποτε τροποποίηση συνεπάγεται αύξηση ή μείωση της δαπάνης του αναδόχου για 
την εκτέλεση της Προμήθειας, ο ανάδοχος, εφόσον αποδείξει τα σχετικά ποσά και μετά από την 
έγκριση αυτών από το Νοσοκομείο, αλλάζει το συμφωνημένο τίμημα κατά το σύνολο αυτής της 
αύξησης ή μείωσης και λαμβάνει τόση μετάθεση για την εκτέλεση της Προμήθειας όση 
αποδεικνύει ο ανάδοχος και αποδέχεται το Νοσοκομείο ότι απαιτείται λόγω της τροποποίησης. 
 
ΑΡΘΡΟ 10: Εγγυήσεις 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 5% της συνολικής 
συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος από την υπογραφή της σύμβασης και ως τη λήξη 
της δοκιμαστικής περιόδου και την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.  
Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου, η παραπάνω εγγύηση παρατείνεται για ανάλογο χρονικό 
διάστημα.  
Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των  όρων  της  Σύμβασης  επιστρέφεται  μετά  την  οριστική  ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή της Προμήθειας, ύστερα από την εκκαθάριση  των τυχόν απαιτήσεων από  τους 
δύο συμβαλλόμενους.  
 
 Εγγύηση καλής λειτουργίας  
O Ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του έργου, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή 
καλής λειτουργίας σε ποσοστό 3% επί του καθαρού ποσού χωρίς ΦΠΑ και μεγαλύτερη από το συμβατικό 
χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά δύο (2) μήνες, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του 
Παραρτήματος Γ΄. 
 
Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην οικεία θέση της διακήρυξης 
και το άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 11: Υπεργολαβίες 
(Όπως περιγράφονται στην παράγραφο Ι.Β του Παραρτήματος Β’ της διακήρυξης). 
 
ΑΡΘΡΟ 12: Όροι Εκτέλεσης της Προμήθειας-Υποχρεώσεις 
(Όπως περιγράφονται στην παράγραφο Ι.Η του Παραρτήματος Β’ της διακήρυξης. 
 
ΑΡΘΡΟ 13: Εμπιστευτικότητα 
(Όπως περιγράφονται στην παράγραφο Ι.Θ του Παραρτήματος Β’ της διακήρυξης). 
 
ΑΡΘΡΟ 14: Κυριότητα 
(Όπως περιγράφονται στην παράγραφο Κ. του Παραρτήματος Β’ της διακήρυξης). 
 
ΑΡΘΡΟ 15: Πτώχευση 
(Όπως περιγράφονται στην παράγραφο Κ.Α. του Παραρτήματος Β’ της διακήρυξης). 
 
ΑΡΘΡΟ 16: Εκχωρήσεις –Μεταβιβάσεις 
(Όπως περιγράφονται στην παράγραφο Κ.Β. του Παραρτήματος Β’ της διακήρυξης). 
 
ΑΡΘΡΟ 17: Εκτέλεση της σύμβασης 
(Όπως περιγράφονται στην παράγραφο Κ.Γ. του Παραρτήματος Β’ της διακήρυξης). 
 
ΑΡΘΡΟ 18: Ανωτέρα βία 
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(Όπως περιγράφονται στην παράγραφο Κ.Δ. του Παραρτήματος Β’ της διακήρυξης). 
 
ΑΡΘΡΟ 19: Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 
(Όπως περιγράφονται στην παράγραφο Ι.Δ. του Παραρτήματος Β’ της διακήρυξης). 
 
ΑΡΘΡΟ 20: Καταγγελία σύμβασης 
 
Η Αναθέτουσα αρχή μπορεί να καταγγείλει μονομερώς, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων, την 
σύμβαση εφόσον: 
 η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
132τουν.4412/2016,που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
 
 εάν ο ανάδοχος τελούσε κατά τον χρόνο ανάθεσης της σύμβασης σε μία από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στη παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και ως τούτου θα έπρεπε να έχει 
αποκλεισθεί και 
 
 η σύμβαση δεν έπρεπε να έχει ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης, στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 
ΑΡΘΡΟ 21: Τροποποιήσεις 
 
Η σύμβαση, μπορεί να τροποποιηθεί, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (άρθρο 
201 του Ν. 4412/2016) χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
 Όταν προβλέπεται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα 
στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεων, 
ανεξαρτήτως χρηματικής αξίας. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των 
ενδεχομένων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων καθώς και τους όρους ενεργοποίησης. 
 Για συμπληρωματικές υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν 
αναγκαία και δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση υπό τις αναφερόμενες στο άρθρο 132 
παρ.1 περιπτώσεις β), γ), δ) και ε) του Ν.4412/2016. 
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. (άρθρο 132 του Ν. 
4412/2016). 
 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το 
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 
 
ΑΡΘΡΟ 22: Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 
 
Η σύμβαση διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. 
Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του Νοσοκομείου και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά 
στην εκτέλεση, στην εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών που 
δημιουργούνται από τη Σύμβαση, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στη Θεσσαλονίκη αρμόδια 
Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
 
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 
προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία 
σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 
τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα  ελληνικά  δικαστήρια κατά 
τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 
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Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας σύμβασης, το κείμενο της οποίας 
κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων 
ή παραδρομών, ισχύουν όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά 
ιεραρχίας: 
α. η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ 
β. η [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ] απόφαση κατακύρωσης αποτελεσμάτων Διαγωνισμού  
γ. η από [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ] ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
δ. η ……………… ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
 
 
ΑΡΘΡΟ 23: Λοιποί Γενικοί όροι 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της  σύμβασης  να  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  που  έχουν  θεσπισθεί  με  το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του Ν.4412/2016 να υποβάλει προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί – διοικεί τη 
σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε 
γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (άρ. 205 του Ν. 
4412/2016).Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή  με  άλλη  οποιασδήποτε  φύσεως  
διοικητική προσφυγή. 
 
ΑΡΘΡΟ 24: Γλώσσα της Σύμβασης 
Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα. 
Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον ανάδοχο η σύνταξη της σύμβασης και σε άλλη γλώσσα, ο 
ανάδοχος αναλαμβάνει με ευθύνη και έξοδά του την επίσημη μετάφραση του Ελληνικού 
κειμένου. 
Μεταξύ των δύο κειμένων που θα υπογραφούν αυθεντικό θεωρείται το Ελληνικό  κείμενο, το οποίο  
και κατισχύει σε κάθε περίπτωση. 
Η παρούσα σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους 
συμβαλλόμενους σε τρία (3) πρωτότυπα. Από τα τρία (3) πρωτότυπα, τα δύο κατατέθηκαν στο 
Νοσοκομείο, και ένα έλαβε ο ανάδοχος. 

 
 

 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

       ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                                                  ΓΙΑ  ΤΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ     Ζ’ 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)  
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα 
Στοιχεία της δημοσίευσης 
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται 
αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη 
συμπλήρωση του ΕΕΕΠ. 
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
Αριθμός της προκήρυξης 
19-123956-001 
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 
2019/S 052-118984 
URL της ΕΕ 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118984-2019:TEXT:EL:HTML 
Εθνική επίσημη εφημερίδα 
- 
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να 
συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 
Ταυτότητα του αγοραστή 
Επίσημη ονομασία: 
3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας - Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ.Γεννηματάς - Ο Άγιος 
Δημήτριος» 
Χώρα: 
Ελλάδα 
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων 
Είδος διαδικασίας 
-1- 
Ανοικτή διαδικασία 
Τίτλος: 
Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού. 
Σύντομη περιγραφή: 
Διεθνής, ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την προμήθεια ψηφιακού μαστογράφου, 
ακτινολογικού τύπου C-Arm και χειρουργικού μικροσκοπίου με συνοδό καρέκλα. 
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα (εάν υπάρχει): 
005/2019 
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Επωνυμία: 
- 
Οδός και αριθμός: 
- 
Ταχ. κωδ.: 
- 
Πόλη: 
- 
Χώρα: 
--- 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
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- 
Ηλ. ταχ/μείο: 
- 
Τηλέφωνο: 
- 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 
- 
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει: 
- 
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 
και υπάρχει 
- 
-2- 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων; 
- 
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι 
εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 
- 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 
(προ)επιλογής]; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση: 
- 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
- 
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο: 
- 
-3- 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή 
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ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή δωρεάν; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
- 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς 
φορείς. 
α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
- 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
προμήθειας: 
- 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου: 
- 
Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο οικονομικός φορέας επιθυμεί 
να υποβάλει προσφορά: 
-4- 
- 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
#1 
• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης: 
Όνομα 
- 
Επώνυμο 
- 
Ημερομηνία γέννησης 
- 
Τόπος γέννησης 
- 
Οδός και αριθμός: 
- 
Ταχ. κωδ.: 
- 
Πόλη: 
- 
Χώρα: 
--- 
Ηλ. ταχ/μείο: 
- 
Τηλέφωνο: 
- 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
- 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον 
σκοπό …): 
- 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
-5- 
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 
στο μέρος V κατωτέρω; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 
τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, 
δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς. 
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε 
ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της 
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές 
υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την εκτέλεση των εργασιών. 
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για 
κάθε μία από τις σχετικές οντότητες. 
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας 
• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροφορίες αυτές ζητούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα). 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων: 
- 
• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες επιπλέον των 
πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να 
-6- 
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους και 
σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με 
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; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕL 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
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- 
Εκδότης 
- 
Διαφθορά 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
-7- 
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με 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; Όπως 
ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 
31.7.2003, 
σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο 
της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή του οικονομικού φορέα. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Απάτη 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για απάτη με 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; Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48). 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
-8- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 





 

116 
 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες με 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; Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 
13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος 
αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται 
στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
-9- 
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με 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; Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15). 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 
ανθρώπων με 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; Όπως ορίζεται στο 
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άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και 
-10- 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1). 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
Καταβολή φόρων 
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα 
στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα 
φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 
--- 
Ενεχόμενο ποσό 
- 
--- 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση; 
-11- 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση 
είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
- 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού 
- 
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 
- 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους; 

❍ Ναι 
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❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 
-12- 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 
--- 
Ενεχόμενο ποσό 
- 
--- 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση 
είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
- 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού 
- 
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 
- 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
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URL 
-13- 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του 
περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό 
δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του κοινωνικού 
δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 
-14- 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του εργατικού 
δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
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- 
Πτώχευση 
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων 
στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
-15- 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Αφερεγγυότητα 
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων 
στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Διακανονισμός με τους πιστωτές 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
-16- 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
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- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων 
στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης κατάσταση, προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων 
στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς 
δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
-17- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από δικαστήριο; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. 
 Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση. 
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- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
-18- 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. 
 Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου 
χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη 
σύμβαση. 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση 
του ανταγωνισμού; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
-19- 
- 
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά περίπτωση, βλέπε 
ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας. 
Η απάντησή σας 
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❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης 
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως ορίζεται από την εθνική 
νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης 
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα 
αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’ άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 
-20- 
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της 
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούμενων εγγράφων και 
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα της παρούσας διαδικασίας 
Ο οικονομικός φορέας: 
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής, 
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και 
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δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Α: Καταλληλότητα 
-21- 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο 
Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, 
όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
παράρτημα αυτό. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που 
απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο 
εξής: 
Αριθμός ετών 
- 
Μέσος κύκλος εργασιών 
- 
--- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 
-22- 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
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Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Για τις συμβάσεις προμηθειών: επιδόσεις παράδοσης του συγκεκριμένου τύπου 
Μόνο για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο 
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις του συγκεκριμένου τύπου. Οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που 
υπερβαίνει τα τρία έτη. 
Περιγραφή 
- 
Ποσό 
- 
--- 
Ημερομηνία έναρξης 
- 
Ημερομηνία λήξης 
- 
Αποδέκτες 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
-23- 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας 
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα 
με ειδικές ανάγκες; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν 
όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 
- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
-24- 
Λήξη 
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Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα μέρη II έως V ανωτέρω 
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων. 
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, 
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, 
εκτός εάν: 
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου 
απαιτείται, πρέπει να υπάρχει ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή 
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 
έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο οικονομικός φορέας δίδει επισήμως τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 
πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο μέρος ΙΙΙ και το μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο 
μέρος Ι. 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 
Ημερομηνία 
- 
Τόπος 
- 
Υπογραφή 
-25- 
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