
 

 

 

 

       

     

    ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΙΘΜ. 

    ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ   14θ  /2020  ( ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 104792, 104793,    

 104794) ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΑ ΙΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΆΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ» (ΟΓΑΝΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΆΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ») ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΡΑΝΗΣ 

110.000,00€ ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΡΑ. ΚΩΔ. ΕΓΟΥ 

3151ΘΕΣ003ΙΔΡ19.7 ΜΕ ΣΥΓΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΟ ΤΗΝ ΡΕΙΦΕΕΙΑ 

ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ /ΜΗΤΟΡΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΟ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΆΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ» (ΟΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ « 

Ο ΆΓΙΟΣ ΔΗΜΉΤΙΟΣ»). 

 

 

 

 

 

 





2 

  

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία Γ.Ν.Θ.Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΕΛΕΝΘΣ ΗΩΓΑΦΟΥ 2 

Ρόλθ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 54634 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS ELL 522 

Τθλζφωνο 2313 322328 

Φαξ 2313-322355 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  agdim-poy@3ype.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΚΟΥΜΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.oagiosdimitrios.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι  Νοςοκομείο και ανικει ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ (ΝΡΔΔ). 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Ραροχι Υπθρεςιϊν Υγείασ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α)   Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. ςτουσ εξισ Συςτθμικοφσ 

Αρικμοφσ : 104792,104793,104794 

β)   Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ  

πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ)    Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από: 

τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: www.oagiosdimitrios.gr και από το Γραφείο Ρρομθκειϊν του Νοςοκομείου 
ςτο τθλζφωνο και ςτισ διευκφνςεισ που ςθμειϊνονται παραπάνω.  

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27  του Ν.4412/16. 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

1. Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ/ Μθτροπολιτικι 

Ενότθτα Θεςςαλονίκθσ και το Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννθματάσ – Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ» (Οργανικι μονάδα « Ο Άγιοσ 

Δθμιτριοσ») ΚΩΔ.ΕΓΟΥ 3151ΘΕΣ003ΙΔΡ19.7 και ζχουν εκδοκεί : 

  α. Θ αρικμ. 261037(6419)/3.6.2020 Απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

β. Θ αρικμ. 892/9345/14-07-2020 Απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννθματάσ- Ο Άγιοσ 

Δθμιτριοσ» (Οργανικι μονάδα «Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ»). 

http://www.oagiosdimitrios.gr/
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1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια Ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν.Θ. «Γ. 
Γεννθματάσ – Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ» (Οργανικι μονάδα «Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ») προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 
110.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. ΚΩΔ. ΕΓΟΥ 3151ΘΕΣ003ΙΔΡ19.7 με ςυγχρθματοδότθςθ από τθν 
Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ /Μθτροπολιτικι Ενότθτα Θεςςαλονίκθσ και το Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννθματάσ – Ο 
Άγιοσ Δθμιτριοσ» (Οργανικι μονάδα « Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ»). 

 

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 110.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 
24%. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο  
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  
 
Καμία ανακεϊρθςθ των τιμϊν δεν προβλζπεται κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ. 

Εναλλακτικζσ προςφορζσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ και κα πραγματοποιθκεί ςε τρεισ επιμζρουσ ςυςτθμικοφσ αρικμοφσ. 

- ΤΜΗΜΑ Α (Συςτθμικόσ Αρικμόσ 104792): 

 Ρρομικεια δφο (2) Αναπνευςτιρων για τισ ανάγκεσ τθσ ΜΕΘ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 54.000,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%. 

 

- ΤΜΗΜΑ Β (Συςτθμικόσ Αρικμόσ 104793)  
Ρρομικεια ενόσ (1) Υπερθχοτομογράφου για τισ ανάγκεσ τθσ Ουρολογικισ κλινικισ προχπολογιςκείςασ 
δαπάνθσ 25.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 
 

- ΤΜΗΜΑ Γ (Συςτθμικόσ Αρικμόσ 104794) 
1. Ρρομικεια ενόσ (1) Υπερθχοτομογράφου για τισ ανάγκεσ τθσ Γυναικολογικισ κλινικισ 

προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 24.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ.  
2. Ρρομικεια ενόσ (1) Κολποςκοπίου για τισ ανάγκεσ τθσ Γυναικολογικισ κλινικισ προχπολογιςκείςασ 

δαπάνθσ 7.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 

Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για ζνα ι για περιςςότερα ΤΜΗΜΑΤΑ  

Ρροςφορζσ για μζροσ των ηθτοφμενων ποςοτιτων ανά είδοσ δεν γίνονται δεκτζσ, και κα απορρίπτονται. 

 

 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ 
εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 τισ διατάξεισ του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/07-05-2019 ) Άρκρο 235 «Θζματα Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων», 

 τισ διατάξεισ του ν.4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/03-05-2019 ) Άρκρο 56 «Τροποποιιςεισ του ν. 4412/2016», 
 τισ διατάξεισ του ν. 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/25-04-2019 ) Άρκρο 33 «Τροποποίθςθ των διατάξεων του ν. 

4412/2016», 
 τισ διατάξεισ του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/01-04-2019 άρκρο 43 «Τροποποίθςθ των διατάξεων του ν. 

4412/2016, 
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 τθσ με αρ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Βϋ/02-06-2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
“Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

 τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 26θσ Φεβρουαρίου 2014, 
ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων και κατάργθςθ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ 
(L94) όπωσ διορκϊκθκε με τθν Οδθγία (L135/24.5.2016), 

 τθ με αρ. πρωτ. 3015/08.05.2017 Απόφαςθ 31/2017 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7Θ10ΞΤΒ-ΟΘΞ) με Θζμα 
«ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΘΙΑ ΟΔΘΓΙΑ 19», 

 τισ διατάξεισ του Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικζσ διατάξεισ δθμόςιου και τροποποίθςθ διατάξεων του 
Ν. 4387/2016, μζτρα εφαρμογισ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και μεταρρυκμίςεων, μζτρα κοινωνικισ 
ςτιριξθσ και εργαςιακζσ ρυκμίςεισ, μεςοπρόκεςμο πλαίςιο δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2018-2021 
και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α ́ 74/19.5.2017)», 

 του ΡΔ 39/2017 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν» (ΦΕΚ Α ́ 64/4.5.2017)», 

 τισ διατάξεισ του Ν.4441/2016 «Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ςφςταςθσ επιχειριςεων, άρςθ κανονιςτικϊν 
εμποδίων ςτον ανταγωνιςμό και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α 227/06.12.2016), 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 τθν υπ'αρικ.πρωτ. 5797/25-11-2016 «Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ για το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ-ΤΕΥΔ-του άρκρου 79 παρ.4 του ν.4412/2016 -Α 147», Κατευκυντιρια Οδθγία 15 τθσ 
Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ», 

 τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, όπωσ ιςχφει, 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 τισ διατάξεισ του Ν . 4281/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ , οργανωτικά κζματα 
Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α ́ 160/8.8.2014),  

 τισ διατάξεισ του Ν. 4272/2014 «Ρροςαρμογι ςτο εκνικό δίκαιο τθσ Εκτελεςτικισ Οδθγίασ 2012/25/ΕΕ 
τθσ Επιτροπισ τθσ 9θσ Οκτωβρίου 2012 για τθ κζςπιςθ διαδικαςιϊν ενθμζρωςθσ ςχετικά με τθν 
ανταλλαγι, μεταξφ των κρατϊν-μελϊν, ανκρϊπινων οργάνων που προορίηονται για μεταμόςχευςθ -
υκμίςεισ για τθν Ψυχικι Υγεία και τθν Ιατρικϊσ Υποβοθκοφμενθ Αναπαραγωγι και λοιπζσ διατάξεισ» 
(ΦΕΚ Α 1́45/11.07.2014), 

 τισ διατάξεισ του ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι 
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ» και 
του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 
προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 

 τισ διατάξεισ του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ 
Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   
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 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 τισ διατάξεισ του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο», 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

 τισ διατάξεισ του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

 τισ διατάξεισ του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 τισ διατάξεισ του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι 
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα» , τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 
ν.3414/2005’’, κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ του 
άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» 
κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ», 

 τισ διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 τισ διατάξεισ του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ”  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 τισ διατάξεισ του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά 
Θζματα”,  

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

Των Αποφάςεων (Ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τθν παροφςα Διακιρυξθ) 

1. Τθν αρικμ. 7θ /11-04-2019 (Θζμα 47ο ) Απόφαςθ του ΔΣ του νοςοκομείου περί ζγκριςθσ υποβολισ 

αιτιματοσ χρθματοδότθςθσ 100.000,00€ με ΦΡΑ προσ τθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ για τθν 

προμικεια Ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του ΓΝΘ «Γ. Γεννθματάσ – Ο Άγιοσ 

Δθμιτριοσ» (Οργανικι μονάδα « Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ»). 

2. Το αρικμ. πρωτ. 768947/09-12-2019 ζγγραφο τθσ Ρ.Κ.Μ. περί ζνταξθσ χρθματοδότθςθσ προμικειασ 

προμικεια Ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του ΓΝΘ «Γ. Γεννθματάσ – Ο Άγιοσ 

Δθμιτριοσ» (Οργανικι μονάδα « Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ»). 

3. Τθν αρικμ. 23θ /20-12-2019 (Θζμα 20ο ) Απόφαςθ του ΔΣ του νοςοκομείου περί ζγκριςθσ 

ςκοπιμότθτασ προμικειασ ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ προχπολογιςκείςασ αξίασ 100.000,00€ 

μζςω χρθματοδότθςθσ από το Επενδυτικό Ρρόγραμμα Ιδίων Ρόρων. 

4. Το αρικμ. πρωτ. 271/09-01-2020 ζγγραφο του τμιματοσ Οικονομικοφ περί αποςτολισ τθσ 

προγραμματικισ Σφμβαςθσ ςτθν Ρ.Κ.Μ.  

5. Το αρικμ. πρωτ. 19241/15-01-2020 ζγγραφο του Γρ. Γενικοφ Δ/ντι Ρρογραμματιςμοφ & Υποδομϊν τθσ 

Ρ.Κ.Μ. περί αποςτολισ τθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ ςτθ Δ/νςθ Δθμόςιασ Υγείασ και Κοινωνικισ 

Μζριμνασ Θεςςαλονίκθσ για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ ανάλθψθσ πίςτωςθσ, τον ζλεγχο ορκισ ςφνταξθσ 
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του ςχεδίου Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ και τθν προϊκθςθ των διαδικαςιϊν ζγκριςθσ και υπογραφισ 

τθσ. 

6. Τθν αρικμ. 4θ /06-04-2020 Συνεδρίαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου τθσ Ρ.Κ.Μ. περί ζγκριςθσ του 

τεχνικοφ προγράμματοσ επενδυτικϊν δαπανϊν τθσ Ρ.Κ.Μ. ζτουσ 2020 ςτο οποίο ζχει ςυμπεριλθφκεί θ 

χρθματοδότθςθ προμικειασ Ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του ΓΝΘ «Γ. Γεννθματάσ – 

Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ» (Οργανικι μονάδα « Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ»). 

7. Το αρικ. πρωτ. 276994/03-06-2020 ζγγραφο του Γρ. Γενικοφ Δ/ντι Ρρογραμματιςμοφ & Υποδομϊν τθσ 

Ρ.Κ.Μ. προσ το Νοςοκομείο περί  ζγκριςθσ του τεχνικοφ προγράμματοσ επενδυτικϊν δαπανϊν τθσ 

Ρ.Κ.Μ. ζτουσ 2020, πρόγραμμα ςτο οποίο επανεντάχκθκε το ζργο με τίτλο: «Αναβάκμιςθ 

Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ (ενόσ μθχανιματοσ υπερθχοτομογράφου για τθν Ουρολογικι κλινικι, 

ενόσ μθχανιματοσ υπερθχοτομογράφου και ενόσ Κολποςκοπίου για τθ Γυναικολογικι κλινικι και δφο 

Αναπνευςτιρων για τθν ΜΕΘ προχπολογιςμοφ 100,000,00€ και Κωδ. Ζργου: 151ΘΕΣ0031ΔΡ19.7 

8. Τθν αρικμ. πρωτ. 261037(6419) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ Α/Α 2291 τθσ Ρ.Κ.Μ. 

9. Το από αρικμ. πρωτ. 8862/02-07-2020 θλεκτρονικό μινυμα του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχθ ΜΕΘ, με 

το οποίο ςτάλκθκε νζο ςχζδιο Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ και αναφζρεται ςτθν υποχρζωςθ ζκδοςθσ 

απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ για τθν οικονομικι ςυνδρνκή ςτθ ςφμβαςθ ποςοφ 10.000,00€  

10. Τθν αρικμ. 892/9345/14-07-2020 Απόφαςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ ποςοφ 10.000,00€ για τθν οικονομικι 

ςυνδρομι ςτθν προμικεια ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ με χρθματοδότθςθ τθσ Ρ.Κ.Μ. 

11. Τθν αρικμ. 3θ /30-07-2020 (Θζμα 43ο ) Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου. 

12. Το αρικμ. πρωτ. 11507/07-09-2020 ζγγραφο του νοςοκομείου προσ τθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ 

Μακεδονίασ περί αποςτολισ Σχεδίου Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ. 

13. Το αρικμ. πρωτ. 11508/07-09-2020 ζγγραφο του νοςοκομείου προσ τθ Διοίκθςθ τθσ 3θσ ΥΡΕ περί 

ζγκριςθσ ςκοπιμότθτασ προμικειασ δφο (2) αναπνευςτιρων. 

14. Θ αρικμ. 1809/46001/18-09-2020 Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 3θσ ΥΡΕ περί ζγκριςθσ ςκοπιμότθτασ 

προμικειασ 2 Αναπνευςτιρων. 

15. Θ αρικμ. 807θ /12767/02-10-2020 Απόφαςθ του Διοικθτι του νοςοκομείου περί  οριςμοφ επιτροπισ 

ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

16. Το αρικμ. Οικ.1557/24-09-2020 ζγγραφο τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ περί οριςμοφ μελϊν 

ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ τθσ Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ. 

17. Θ αρικμ. 805θ /12765/02-10-2020 του Διοικθτι του νοςοκομείου περί οριςμοφ επιτροπισ 

παρακολοφκθςθσ του ζργου με τίτλο “Αναβάκμιςθ ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ του Γ.Ν.Θ. ‘Ο Άγιοσ 

Δθμιτριοσ” 

18. Θ από 26-11-2020 υπογεγραμμζνθ Σφμβαςθ μεταξφ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ και του  

Γ.Ν.Θ. ‘Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ” 

19. Το από 05-10-2020 πρακτικό ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν προμικεια ιατροτεχνολογικοφ 

εξοπλιςμοφ και ςυγκεκριμζνα δφο (2) Αναπνευςτιρων για τισ ανάγκεσ τθσ ΜΕΘ,  ενόσ (1) 

Υπερθχοτομογράφου για τισ ανάγκεσ τθσ Γυναικολογικισ κλινικισ, ενόσ (1) Υπερθχοτομογράφου για 

τισ ανάγκεσ τθσ Ουρολογικισ κλινικισ και ενόσ (1) Κολποςκοπίου για τισ ανάγκεσ τθσ Γυναικολογικισ 

κλινικισ . 

20. Το αρικμ. Ρρωτ. 15611/27-11-2020 ζγγραφο ανάρτθςθσ ςε δθμόςια διαβοφλευςθ των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν. 

21. Τισ αρικμ. 16371/14-12-2020 παρατθριςεισ – ςχόλια από ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ; φορείσ. 

22. Τθν αρίκμ. 13θ/18-12-2020 (Θζμα 26ο )  Απόφαςθ του ΔΣ του Νοςοκομείου περί επικφρωςθσ των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν και ζγκριςθσ διενζργειασ ανοιχτοφ δθμόςιου θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για 
τθν προμικεια Ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννθματάσ – Ο Άγιοσ 
Δθμιτριοσ» (Οργανικι μονάδα «Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ») προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 110.000,00€ 
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ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. ΚΩΔ. ΕΓΟΥ 3151ΘΕΣ003ΙΔΡ19.7 με ςυγχρθματοδότθςθ από τθν 
Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ /Μθτροπολιτικι Ενότθτα Θεςςαλονίκθσ και το Γ.Ν.Θ. «Γ. 
Γεννθματάσ – Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ» (Οργανικι μονάδα « Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ»). 

23.  Τισ δεςμεφςεισ πίςτωςθσ: Α) 261037(6419)/3.6.2020 Απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ Ρεριφζρειασ  
  Κεντρικισ Μακεδονίασ Β. 892/9345/14-07-2020 Απόφαςθ του Διοικθτι του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννθματάσ- Ο 
Άγιοσ Δθμιτριοσ» (Οργανικι μονάδα «Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ») με τθν οποία εγκρίνεται θ  δζςμευςθ 
πίςτωςθσ φψουσ 10.000,00 ευρϊ, για τθν πλθρωμι ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βάροσ τθσ πίςτωςθσ του 
προχπολογιςμοφ εξόδων του Γ.Ν.Θ. «Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ» Κ.Α.Ε. 7131 οικονομικοφ ζτουσ 2020 για 
υποχρεϊςεισ τρζχοντοσ ζτουσ. 

 

 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ 
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ 
ΠΤΛΗ Δ..Η.Γ.Η.. 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΗΜΟΙΔΤΗ 

ΣΟ 
Κ.Η.Μ.ΓΗ.. 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΝΑΡΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ 
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

www.promitheus.gov.gr 31 Γεθεκβξίνπ 2020 
Ζκέξα:Πέκπηε 

 

 

31 Γεθεκβξίνπ 2020 
Ζκέξα:Πέκπηε 

 

 

31 Γεθεκβξίνπ 
2020 

Ζκέξα:Πέκπηε 

 

22 Ηαλνπαξίνπ 2021 
Ζκέξα: 

Παξαζθεπή 

14:00:00 

28 Ηαλνπαξίνπ 2021 

Ζκέξα: 

Πέκπηε 

10:00:00 

 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

 Η Ρροκιρυξθ του Διαγωνιςμοφ βρίςκεται καταχωρθμζνθ: 

1. Στο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.). 

2. Στθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ: http://www.oagiosdimitrios.gr. 

 
 Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ βρίςκεται καταχωρθμζνο: 

1. Στο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.). 

2. Στθ διαδικτυακι πφλθ του Συςτιματοσ,http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε τουσ Συςτθμικοφσ 
Αρικμοφσ: 104792,104793,104794. 

3. Στθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ: http://www.oagiosdimitrios.gr. 

 Η Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ: 

1. Αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr(Ρρόγραμμα«ΔΙΑΥΓΕΙΑ») 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.oagiosdimitrios.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.oagiosdimitrios.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr(���������
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2. Θα αποςταλεί για δθμοςίευςθ ςτον Ελλθνικό Τφπο και ςυγκεκριμζνα ςτισ εφθμερίδεσ: 

Α) ΘΜΕΘΣΙΑ ΤΟΡΙΚΘ 

Β)  ΕΡΤΑ ΘΜΕΕΣ 

Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει το Νοςοκομείο 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι 
διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

>   θ παροφςα με  αρ. 14θ /2020 Διακιρυξθ και τα Ραραρτιματα, που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

> το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ), 

> οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ 
προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά, 

>    το ςχζδιο ςφμβαςθσ με τα παραρτιματά τθσ. 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ 
οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ.. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο επτά (7) θμζρεσ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του 
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί 
(όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων 
είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε 
το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν 
κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν Ρροδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά 
νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο..  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ 
τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα 
ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ 
διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί 
το ζγγραφο..  

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα 
προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) 
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να 
υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται 
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά 
ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 
του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) , που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα 
αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν 
ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ 
τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ 
τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον 
εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που 
καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του 
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται 
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν 
ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ 
πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν 
περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 
εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα 
και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
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α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  Θ Ανακζτουςα 
Αρχι μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι 
μορφι εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορφισ είναι 
αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (Άρκρο 19/ Ν.4412). 
 
 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

4. Θ Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του Άρκρου 8 του Ν.3310/2005, ελζγχει, επί ποινι 
απαραδζκτου τθσ υποψθφιότθτασ, εάν ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ςυμμετζχει εξωχϊρια εταιρεία κατά τα 
αναφερόμενα ςτθν περ. α' τθσ παραγράφου 4 του Άρκρου 4 του ίδιου νόμου, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν 
παράγραφο 4 του Άρκρου 4 του Ν.3414/2005. 

5. Τα εγκατεςτθμζνα ςτθν Ελλάδα φυςικά ι νομικά πρόςωπα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνα ςτα οικεία 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα και να προςκομίηουν ανάλογο πιςτοποιθτικό. Οι υποψιφιοι που δεν 
ζχουν εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα πρζπει να αποδεικνφουν τθν εγγραφι τουσ ςε επαγγελματικό ι εμπορικό 
μθτρϊο του κράτουσ εγκατάςταςισ τουσ ι να προςκομίηουν ανάλογθ ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό, κατά 
τα οριηόμενα εκ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ίςθ με το 2% επί τθσ 
ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ, μθ ςυνυπολογιηόμενων των δικαιωμάτων 
προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα 
τμιματα τθσ διακιρυξθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ εκτόσ 
ΦΡΑ ακροιςτικά για το ςφνολο τθσ προςφοράσ (άρκρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016), όπωσ τροποποιικθκε με τθν 
παρ. 5α του άρκρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52). 

Συγκεκριμζνα για το: 

- ΤΜΗΜΑ Α (Συςτθμικόσ Αρικμόσ  104792 )  

Ρρομικεια δφο (2) Αναπνευςτιρων για τισ ανάγκεσ τθσ ΜΕΘ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 43.548,39€ 
πλζον ΦΡΑ ιτοι 54.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24% . Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ 
ςυμμετοχισ ανζρχεται ςτο ποςό των 870,97€ 

- ΤΜΗΜΑ Β (Συςτθμικόσ Αρικμόσ 104793 )  
Ρρομικεια ενόσ (1) Υπερθχοτομογράφου για τισ ανάγκεσ τθσ Ουρολογικισ κλινικισ 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 20.161,29€ πλζον ΦΡΑ ιτοι 25.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 
Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ ανζρχεται ςτο ποςό των 403,23€ 

- ΤΜΗΜΑ Γ (Συςτθμικόσ Αρικμόσ 104794 )  
1. Ρρομικεια ενόσ (1) Υπερθχοτομογράφου για τισ ανάγκεσ τθσ Γυναικολογικισ κλινικισ 

προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 19.354,84€ πλζον ΦΡΑ ιτοι 24.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ΦΡΑ. Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ ανζρχεται ςτο ποςό των 387,10€ 

2. Ρρομικεια ενόσ (1) Κολποςκοπίου για τισ ανάγκεσ τθσ Γυναικολογικισ κλινικισ προχπολογιςκείςασ 
δαπάνθσ 5.645,16€ πλζον ΦΡΑ ιτοι 7.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. Το φψοσ τθσ 
εγγυθτικισ ςυμμετοχισ ανζρχεται ςτο ποςό των 112,90€ 
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Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ 
καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ 
διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Ιδίωσ, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  
α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί 
αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  
β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδίκων βοθκθμάτων προςωρινισ δικαςτικισ Ρροςταςίασ ι 
τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν. 
γ) τθν περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ. 
δ) τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και μθ ανανζωςθσ αυτισ.  
 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο οικονομικόσ φορζασ  αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8, 
δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε 
ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ :  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία 
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 
1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ 
Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), 
κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι 
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  
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ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και 
τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον 

τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ  ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι 
νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ  ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ  είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ  οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ.  

 
ι/και 
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του 
οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με 
τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 
ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ 
επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ 
τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) 
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διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι 
ιςχφ. 

2.2.3.3. Διατθρείται μόνο για λόγουσ αρίκμθςθσ. 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ φορζασ  
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ,  
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου. 
 
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για 
τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί 
να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα 
κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο 
πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, 
αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται 
για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει 
αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ 
εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

2.2.3.5. (Δεν αφορά ςτθν παροφςα Διακιρυξθ) Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ  οικονομικόσ φορζασ 
από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ 
εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε 
πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν 
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για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα 
ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ 
ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα 
κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ 
φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, 
από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ 
τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του 
ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
τθσ ςφμβαςθσ. 

Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

 Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ 
τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 
4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 
(Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ 
περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά 
μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

Οι Οικονομικοί Φορείσ δεν απαιτείται να παρζχουν ςτοιχεία που αφοροφν τθν οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα και τα κριτιρια ανάκεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οι 
οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτουσ 
όρουσ και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και να προςκομίςουν όλα τα δικαιολογθτικά 
και τα ςτοιχεία (π.χ. βεβαιϊςεισ, δθλϊςεισ, υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εγχειρίδια, φφλλα ςυμμόρφωςθσ, φυλλάδια, 
πιςτοποιθτικά κ.τ.λ.). O οικονομικόσ φορζασ  κα διακζτει κατάλλθλθ και επαρκι υποδομι (εξειδικευμζνο 
προςωπικό και τεχνικά μζςα, κτλ.) για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με: 
τα ιςχφοντα διεκνι ι/και ευρωπαϊκά ι/ και εκνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ,ΕΛΟΤ κ.λ.π.), να πλθροφν όλεσ τισ  
απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016 και να διακζτουν πιςτοποιθτικά 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τα οποία ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. 
Οι προςφζρουςεσ επιχειριςεισ κα πρζπει να διακζτουν τθν προβλεπόμενθ πιςτοποίθςθ για τθν εμπορία 
εγκατάςταςθ και τεχνικι υποςτιριξθ ιατρικοφ εξοπλιςμοφ. Ειδικότερα οι προςφορζσ και ο προςφερόμενοσ 
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εξοπλιςμόσ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από τα πιςτοποιθτικά που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2 
(«Αποδεικτικά μζςα») περίπτωςθ Β5.   

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ 
(τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), 
να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ 
ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα 
επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 και 
2.2.5 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το 
προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), 
ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙΙ το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ 
διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του 
Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ 
φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1.  

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι 
δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον 
καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ 
εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ 
ςτθ Διαδικτυακι Πφλθ του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/7 για τθν 
κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Προμικειασ , με το οποίο 
επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του 
Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ, Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι 
των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται 
υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 ). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ 
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και 
ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

• οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

• οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ 
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι 
πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι 
του οικείου κράτουσ – μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν 
περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του.   

http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των 
πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ 
θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα 
οποία να καλφπτουν και το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον 
αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό 
πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό  ότι 
το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο 
Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με 
απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. 
Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. 
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν 
Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Εςόδων. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ 
και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του  από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του 
οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται 
από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν 
ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα 
ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί 
να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ 
και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) (Δεν αφορά ςτθν παροφςα Διακιρυξθ), και 

ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί 
ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ 
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται 
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αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί 
τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 
μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ 
ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του 
αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ 
καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί 
ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ 
διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. (Δεν αφορά ςτθν παροφςα Διακιρυξθ). 

Β.4. Οι Οικονομικοί Φορείσ Απαιτείται: 

1. Να κατακζςουν κατάλογο, ςτον οποίο να αναφζρονται οι κυριότερεσ παραδόςεισ για τα προςφερόμενα είδθ 

των τριϊν τελευταίων ετϊν ι για όςο διάςτθμα λειτουργεί θ επιχείρθςθ, με μνεία για κάκε παράδοςθ: 

α) του παραλιπτθ, είτε εμπίπτει ςτο δθμόςιο είτε ςτον ιδιωτικό τομζα του προςφερόμενου προϊόντοσ 

β) τθσ θμερομθνίασ παράδοςθσ (χρονικό διάςτθμα) 

γ) τθσ ποςότθτασ παράδοςθσ   

δ) βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ ι πρωτόκολλο παραλαβισ, ςυνεργαςίασ και περάτωςθσ από Δθμόςιουσ ι 
ιδιωτικοφσ φορείσ 

2. για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα 
κατάλλθλα πιςτοποιθτικά/βεβαιϊςεισ όπωσ αναφζρονται αναλυτικά και ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι.  

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα κατάλλθλα 
πιςτοποιθτικά/βεβαιϊςεισ όπωσ αναφζρονται αναλυτικά και ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι .  

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ 
ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να 
ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά 
περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά 
μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι 
του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν 
να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι προκφπτει 
από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει 
εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, 
αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ 
διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 
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Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ 
τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, 
ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του 
οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, 
ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο:  

Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων  
εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων  
των δθμοςίων εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ  
παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  
Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ.  
πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ  
κεκυρωμζνων αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από  
αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ  
χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του  
Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι  
απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ  
απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ   
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία  
ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα  
Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι  φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν  
εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του  
νόμου 4250/2014.  
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4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν  
εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά 
βάςει τιμισ. 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ , για το 
ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ ι ανά Τμιμα ανάλογα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ 
και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα 
διακιρυξθ ), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, 
ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικών Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν εγκεκριμζνθ 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο 
πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ 
περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικών Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 
1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
 
Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων που διενεργοφνται με θλεκτρονικά μζςα, ςφμφωνα με 
τα άρκρα 22 και 36 του Ν.4412/2019, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να 
υπογράφουν τα δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ 
υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα 
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν 
οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι 
ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθν 
ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 
φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.   
 
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα 
προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται 

http://www.promitheus.gov.gr/
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υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι κα 
ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο) φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο )φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . 
Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι 
εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι 
διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ 
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  Τα ςτοιχεία 
που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ 
αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα 
παράγει ςχετικό μινυμα και ο οικονομικόσ φορζασ  καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται από 
αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων 
πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν επιφφλαξθ των αναφερκζντων 
ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ αλλοδαποφσ οικονομικοφσ 
φορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα 
προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν 
προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε 
πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ 
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και 
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δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). 
Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα 
ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να 
αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα 
δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι 
τθσ διαδικαςίασ. 

 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του 
άρκρου 79 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελείται από ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του 
ν. 1599/1986 (Α'75), ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν 
δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ. 

Τα  αποδεικτικά  μζςα  για  τθν  παροφςα  παράγραφο  ςυμπλιρωςθσ  του  (ΤΕΥΔ)/(ΕΕΕΣ) όλων των 
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2.τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3 τθσ Διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των άρκρων 2.2.4 και 2.2.5 αυτισ,  κα κατατεκοφν από τον 
προςωρινό Ανάδοχο ςτον φάκελο «δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου». 

 Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο 
τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙΙ).  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

(κατευκυντιρια οδθγία 23(απόφαςθ 3/24-01-2018 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ) με κζμα: «Ειδικά κζματα ςυμπλιρωςθσ του 
(ΤΕΥΔ) και του (ΕΕΕΣ)») 

Επιςθμαίνεται, ότι θ ανακζτουςα αρχι για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ, διατθρεί το δικαίωμα 
ςφμφωνα με το άρκρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ηθτιςει από τουσ προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε 
χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, με τα οποία 
αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τουσ. 

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 
αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων 
θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι. 

γ) Νομιμοποιθτικά ζγγραφα & Ραραςτατικά εκπροςϊπθςθσ.  

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ 
ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να 
ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά 
περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά 
μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι 
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του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν 
να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

 

2.4.3.2 Τεχνικι προςφορά  

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  Ι τθσ Διακιρυξθσ, 
περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ 
τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά (υλικό τεκμθρίωςθσ όπωσ τεχνικά φυλλάδια,prospectus κλπ.), από τα οποία κα 
προκφπτει θ κάλυψθ των απαιτιςεων τθσ Διακιρυξθσ., βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα 
των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα 
ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα. Ρρζπει να περιλαμβάνει περιγραφι του προςφερόμενου είδουσ, τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ , κακϊσ επίςθσ και τισ παρεχόμενεσ από τον υποψιφιο υπθρεςίεσ.  

Ο ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ τθσ ανωτζρω παραγράφου, με τον οποίο κα προςκομίηονται τα ςτοιχεία του 
φακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά» και ςε ζντυπθ μορφι, περιζχει διαβιβαςτικό 
ζγγραφο ςτο οποίο κα αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά. 

Σε περίπτωςθ που τα ζντυπα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να 
τοποκετθκοφν ςτο φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα (ομοίωσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο), με τθ 
ςυμπλθρωματικι ζνδειξθ «ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του φακζλου. 

 Στα περιεχόμενα τθσ τεχνικισ προςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να εμφανίηονται οικονομικά 
ςτοιχεία. Τυχόν εμφάνιςθ οικονομικϊν ςτοιχείων (ςυμπεριλαμβανομζνων λζξεων όπωσ «δωρεά, δωρεάν 
κ.ά.») αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. 

Τα θλεκτρονικά τυχόν υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), που δφναται να υποβάλλονται ςτθν 
ελλθνικι ι άλλθ γλϊςςα (Ν. 4412/16 άρκρο 92), κα πρζπει να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνα από τον 
καταςκευαςτικό οίκο/εκδότθ τουσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να ςυνοδεφονται, από Υπεφκυνθ 
Διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον οικονομικό φορζα, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι προδιαγραφζσ και 
τα λοιπά ςτοιχεία των εν λόγω φυλλαδίων ταυτίηονται με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν φυλλαδίων (Prospectus) 
του καταςκευαςτικοφ οίκου/εκδότθ ι ότι είναι τα επίςθμα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), του 
καταςκευαςτικοφ οίκου/εκδότθ. Τα ανωτζρω τεχνικά φυλλάδια επειδι είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνα είτε 
από τον καταςκευαςτικό οίκο, είτε από τον οικονομικό φορζα βάςει τθσ ανωτζρω Υ.Δ., εξαιροφνται από τθν 
υποχρζωςθ προςκόμιςισ τουσ ςε ζντυπθ μορφι. 

Θα πρζπει να υπάρχει πλιρθσ τεχνικι περιγραφι και κατάλλθλο τεκμθριωτικό υλικό (όπωσ βεβαιϊςεισ 
αναγνωριςμζνων οργανιςμϊν πιςτοποίθςθσ, ςθμάνςεισ CE, άδειεσ, διπλϊματα, καταςτάςεισ προςωπικοφ, 
υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ, αντίγραφα αποδείξεων παροχισ υπθρεςιϊν) από το οποίο να 
προκφπτει θ ςυμμόρφωςι τθσ προςφοράσ προσ τισ ηθτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ αυτά απαιτοφνται 
ανά τμιμα ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ 

Ο φάκελοσ τθσ  Τεχνικισ Προςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουκα : 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ  του ν.1599/1986(Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με τθν οποία κα δθλϊνεται ότι: 

1. θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, τθσ οποίασ ζλαβα γνϊςθ και 
όλα τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι ακριβι, 

2. αποδζχομαι ανεπιφφλακτα και με ποινι αποκλειςμοφ όλουσ τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ, 

3. κα διατθριςω εμπιςτευτικά και κα χρθςιμοποιιςω μόνο για τουσ ςκοποφσ του διαγωνιςμοφ τα ςτοιχεία και 

τισ πλθροφορίεσ των υπόλοιπων προςφορϊν που τυχόν κα τεκοφν υπόψθ μου και αποτελοφν κατά διλωςθ 

τουσ εμπορικό ι επιχειρθματικό απόρρθτο. 

4. θ προςφορά ιςχφει για διάςτθμα τριακοςίων εξιντα πζντε (365) θμερϊν. 
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5. διακζτει κατάλλθλθ και επαρκι υποδομι (εξειδικευμζνο προςωπικό και τεχνικά μζςα, κτλ.) για τθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ. 

Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν.1599/1986, ςτθν οποία να αναγράφεται θ χϊρα καταγωγισ του/των προςφερόμενων 
προϊόντων και εφόςον καταςκευάηει ο ίδιοσ το τελικό προϊόν, πρζπει να δθλϊνει ςτθν προςφορά του, τθν 
επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα καταςκευάςει το προςφερόμενο προϊόν, κακϊσ και τον τόπο 
εγκατάςταςισ τθσ. Ρροςφορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχει θ ανωτζρω διλωςθ, κα απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. Πταν οι προςφζροντεσ δεν κα καταςκευάςουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, ςε δικι τουσ 
επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν προςφορά τουσ δθλϊνουν τθν επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν οποία κα 
καταςκευαςτεί το προςφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ.  

Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν.1599/1986 προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι, θ καταςκευι του τελικοφ προϊόντοσ κα 
γίνει από τθν επιχείρθςθ ςτθν οποία ανικει ι θ οποία εκμεταλλεφεται ολικά ι μερικά τθ μονάδα καταςκευισ 
του τελικοφ προϊόντοσ και ότι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ αυτισ ι ο επίςθμοσ αντιπρόςωπόσ τθσ 
ζχει αποδεχκεί ζναντί τουσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον 
προμθκευτι υπζρ του οποίου ζγινε θ αποδοχι. Ρροςφορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχουν οι ανωτζρω δθλϊςεισ 
κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Κατάλογο, ςτον οποίο να αναφζρονται οι κυριότερεσ παραδόςεισ για τα προςφερόμενα είδθ των τριϊν 

τελευταίων ετϊν ι για όςο διάςτθμα λειτουργεί θ επιχείρθςθ, με μνεία για κάκε παράδοςθ: 

α) του παραλιπτθ, είτε εμπίπτει ςτο δθμόςιο είτε ςτον ιδιωτικό τομζα του προςφερόμενου προϊόντοσ 

β) τθσ θμερομθνίασ παράδοςθσ (χρονικό διάςτθμα) 

γ) τθσ ποςότθτασ παράδοςθσ   

δ) βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ ι πρωτόκολλο παραλαβισ, ςυνεργαςίασ και περάτωςθσ από Δθμόςιουσ ι 

ιδιωτικοφσ φορείσ.  

 

 

Ρίνακασ ςυμμόρφωςθσ 

Ο πίνακασ ςυμμόρφωςθσ τθσ Διακιρυξθσ πρζπει να υποβλθκεί με τθν τεχνικι προςφορά, ςυμπλθρωμζνοσ 

ςφμφωνα με τισ παρακάτω επεξθγιςεισ και οδθγίεσ τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

ακολουκιςει: 

 

1. Στθ Στιλθ «ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

2. Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψθφίου Αναδόχου που ζχει τθ 

μορφι ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθρείται ι όχι από τθν προςφορά ι ζνα αρικμθτικό 

μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν προςφορά. Απλι κατάφαςθ 

ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν 

υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ. 

3.   Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ» ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι 

υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο. Εάν ςυμπλθρωκεί ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει υποχρεωτικό 

αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ, απαιτείται ςυμμόρφωςθ προσ αυτόν, κεωροφμενο ωσ 

απαράβατο όρο ςφμφωνα με τθν παροφςα. Ρροςφορζσ που αποκλίνουν από απαράβατουσ όρουσ 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
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4. Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε ενότθτα τθσ τεχνικισ προςφοράσ, θ 

οποία κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ 

περιγραφζσ των ειδϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ 

μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου 

τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ. Στθν αρχι τθσ ενότθτασ καταγράφεται αναλυτικόσ 

πίνακασ των περιεχόμενων τθσ. 

4. Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά 

το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κ.λπ.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό 

φυλλάδιο ι ςτθν αναφορά κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία και κα ςθμειωκεί 

θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ, ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ 

προδιαγραφι (π.χ. Ρροδ. 4.18) 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 

 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ  

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ 

ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

  ΝΑΙ   

  ΝΑΙ   

  ΝΑΙ   

 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. Θα πρζπει να υπάρχει πλιρθσ 
τεχνικι περιγραφι και κατάλλθλο τεκμθριωτικό υλικό (όπωσ βεβαιϊςεισ αναγνωριςμζνων οργανιςμϊν 
πιςτοποίθςθσ, ςθμάνςεισ CE, άδειεσ, διπλϊματα, καταςτάςεισ προςωπικοφ, υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, 
βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ, αντίγραφα αποδείξεων παροχισ υπθρεςιϊν) από το οποίο να προκφπτει θ 
ςυμμόρφωςι τθσ προςφοράσ προσ τισ ηθτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ αυτά απαιτοφνται ανά 
τμιμα ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ. 

 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν ι κοινοπραξίασ, τα παραπάνω ςτοιχεία πρζπει να υποβάλλονται 
ξεχωριςτά για κάκε μζλοσ τθσ. 

  
Επιπλζον κατακζτουν οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, υπεφκυνθ διλωςθ, βεβαίωςθ ι άλλο αποδεικτικό 
ςτοιχείο που αναγράφεται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ I τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

 
2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, όπωσ 
ορίηεται κατωτζρω:  

Α. Τιμζσ 

Θ τιμι τθσ προςφοράσ δίνεται  ςε ευρϊ. Οι τιμζσ δεςμεφουν τον προμθκευτι για όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
ςφμβαςθσ 

Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο οικονομικόσ 
φορζασ  κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά 
του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ ςε μορφι pdf. 
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Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του είδουσ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα 
από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:  

α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα,  

β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016 και  

γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για  
τθν τεκμθρίωςθ των προςφερόμενων τιμϊν, οι δε ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ υποχρεοφνται ςτθν οικονομικι τουσ προςφορά (ςε 

χωριςτι ςτιλθ) να αναγράψουν τισ τιμζσ του ΡΑΑΤΗΗΤΗΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον κωδικό κατά τθν 

θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ. Η προςφερόμενθ τιμι των υπθρεςιϊν, κα πρζπει να είναι 

χαμθλότερθ ι ίςθ από τθν τιμι  του Ραρατθρθτθρίου τιμϊν τθσ Ε.Ρ.Υ. Σε περίπτωςθ που κάποια υπθρεςία 

δεν παρακολουκείται από το ΡΑΑΤΗΗΤΗΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό κα δθλϊνεται ςε υπεφκυνθ διλωςθ. 

Ρροςφορζσ ανϊτερεσ του ΡΑΑΤΗΗΤΗΙΟΥ ΤΙΜΩΝ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

       

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα τριακοςίων 
εξιντα πζντε (365) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, 
πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο 
για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα 
τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, 
ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που 
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ 
προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ 
προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το 
δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει, 
ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 
διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ 
και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ  δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του 
άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και 
ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

ε) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

ςτ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

η) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

θ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» τθν 
ΡΕΜΡΤΗ 28  Ιανουαρίου  2021 και ϊρα 10:00 πμ. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα 
που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 τθσ 
παροφςασ, κάκε οικονομικόσ φορζασ   αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ 
εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα 
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του 
οργάνου.  

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν 
των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ  και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν 
πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ 
αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
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προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Θ εκτίμθςθ και 
τα ςχετικά αιτιματα προσ τουσ προςφζροντεσ για τθν παροχι εξθγιςεων ςχετικά με το αν μία προςφορά 
φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι εναπόκεινται ςτθν κρίςθ είτε τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, κατά τθν αξιολόγθςθ 
των υποβλθκειςϊν προςφορϊν, είτε του αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τθ διαδικαςία 
ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Σε κάκε περίπτωςθ θ κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
ςχετικά με τισ αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ και τθν αποδοχι ι όχι των ςχετικϊν εξθγιςεων εκ μζρουσ των 
προςφερόντων ενςωματϊνεται ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία απόφαςθ. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. Τα αποτελζςματα 
τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία απόφαςθ. 

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ 
παροφςασ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, 
εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι 
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ - Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ μζςω 
του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και 
τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που 
εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που 
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά μζςω 
του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) 
εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα 
αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, 
εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία πρζπει να 
ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Πταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, και ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ των δζκα (10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει 
αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο 
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κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των 
αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.  

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  

το ΤΕΥΔ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι 
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι 
για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθ διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα 
ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ 
απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ 
του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει 
τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό. 
Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ μζχρι 100.000 
ευρϊ περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και το 15% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ από 100.001 ευρϊ και 
άνω περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016).Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ 
κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό 
ανάδοχο. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα 
εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει 
άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ 
αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ 
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χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του 
άρκρου 372 του ν.4412/2016, 

β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 και 
36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται και  

γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, ςτθν 
περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ 
μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ 
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν 
αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του 
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 
του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι είχε 
υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά 
παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει 
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε περίπτωςθ 
προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ 
είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) 
θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ 
ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» 
και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF), το 
οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα 
υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο 
άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το φψοσ του παραβόλου ανζρχεται ςε ποςοςτό 0,5%  επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ εκτόσ 
ΦΡΑ, των ειδϊν για τα οποία ζχει υποβάλει προςφορά ενϊ δεν μπορεί να είναι κατϊτερο από 600€. 
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Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του 
ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι 
ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ προςφυγισ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ εάν 
υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.  Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν 
προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των 
ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι τθσ, 
θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ 
προςφυγισ. 

Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να ελζγξει 
παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ. Σε περίπτωςθ 
ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ 
πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα μζςω τθσ πλατφόρμασ 
του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. Υπομνιματα επί των απόψεων και 
τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ 
ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν 
ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου . Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και 
θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ 
αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ 
και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον 
ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ 
αίτθςθσ ακφρωςθσ. 

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται 
παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
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Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

Γενικά, για οτιδιποτε άλλο δεν περιγράφεται ςτθν παροφςα ενότθτα 3.4, ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο Βιβλίο ΙV 
του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) άρκρα 345-374 περί «Ζννομθσ Ρροςταςίασ κατά τθ Σφναψθ Δθμόςιων 
Συμβάςεων» κακϊσ και το Ρ.Δ 39/2017 (ΦΕΚ64/Α/4-5- 2017) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν ενϊπιων τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν».  

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ.  

Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, 
μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το 
αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ 
παράλε  

Θ Ανακζτουςα αρχι με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ, διατθρεί το δικαίωμα να ματαιϊςει τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 106 του Ν.4412/2016.  

Ενδεικτικά:  

I. Εφόςον θ διαδικαςία απζβθ άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφορϊν, είτε λόγω απόρριψθσ όλων 
των προςφορϊν ι αποκλειςμοφ όλων των προςφερόντων ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.  

II. II. Αν δεν υπογραφεί θ ςφμβαςθ από τον ανάδοχο, οφτε από κανζνα από τουσ επόμενουσ 
προςφζροντεσ. 

III. Αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ 
αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι. 

IV. Αν ςυντρζχουν λόγοι δθμοςίου ςυμφζροντοσ.  
V. Ραράτυπθ διεξαγωγι, εφόςον από τθν παρατυπία επθρεάηεται το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ.  
VI. Αν το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ κρίνεται αιτιολογθμζνα μθ ικανοποιθτικό για το Νοςοκομείο (αν θ 

επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ.) 
VII. Αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
VIII. Στθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 97 του Ν.4412/2016.  

 
Σε περίπτωςθ ματαίωςθσ του Διαγωνιςμοφ, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν ζχουν δικαίωμα αποηθμίωςθσ για 
οποιοδιποτε λόγο. 
Επίςθσ ςε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ ςφαλμάτων ι παραλείψεων ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, θ ανακζτουςα αρχι, μετά από γνϊμθ τθσ επιτροπισ του διαγωνιςμοφ, μπορεί να ακυρϊςει μερικϊσ 
τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το 
ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι παράλειψθ. Επίςθσ ζχει δικαίωμα μετά από γνϊμθ τθσ επιτροπισ του 
διαγωνιςμοφ να αποφαςίςει παράλλθλα με τθν ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ και τθν επανάλθψθ οποιαςδιποτε 
φάςθσ τθσ διαδικαςίασ, με τροποποίθςθ ι μθ των όρων τθσ να προςφφγει ςτθ διαδικαςία τθσ ανταγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ με διαπραγμάτευςθ (άρκρο 29) ι ςτθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ, χωρίσ προθγοφμενθ 
δθμοςίευςθ (άρκρο 32), αν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τουσ. 

 





35 

  

4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ 
ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα... τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ *ι ςτθν περίπτωςθ που τα υλικά είναι διαιρετά και θ 
παράδοςθ γίνεται τμθματικά: αποδεςμεφονται τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ 
του τμιματοσ των υλικϊν  που παραλιφκθκε οριςτικά+ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 
Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των 
παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ 
δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Α  ́του Ν. 4412/2016. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται 
από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ 
που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ 
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι 
το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, 
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια 
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τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ 
ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ 
ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι 
κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ 
αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ 
παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ 
ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 
4412/2016.  

4.4.4. Ο Ανάδοχοσ μετά τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ δεν ζχει δικαίωμα, χωρίσ 
προθγοφμενθ γραπτι ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, να ανακζτει οποιοδιποτε μζροσ ι το ςφνολο των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν υπεργολαβικά ςε τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο, εφόςον δεν ζχει δθλωκεί αυτό 
ςτθν προςφορά του. 

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ θ οποία ορίηεται με απόφαςθ τθσ 
Α.Α. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει 
από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ 
Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Πλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον ανάδοχο και οι ακόλουκεσ πλθρωμζσ κα είναι ςε  ΕΥΩ. Θ 
πλθρωμι κα υλοποιείται αφοφ προςκομιςκοφν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, όπωσ αυτά προβλζπονται 
ςτο άρκρο 200 του Ν. 4412/2016. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο 
και τθν πλθρωμι. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ ι τροποποιθτικισ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει). 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 
(άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

δ) Κράτθςθ 2% υπζρ Ψυχικισ Υγείασ ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Ν. 3580/2007. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 
αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ για τθν προμικεια των ειδϊν. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει 
από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον 
δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά ι 
εκτελζςει τισ εργαςίεσ μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτο χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016.  

Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από 
τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του 
υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν 
ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των 
ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ 
παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν 
άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 
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α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί  με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

- ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί ι εκτελεςτοφν οι εργαςίεσ  μετά τθ λιξθ του 
ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 
του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 
εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ 
ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ 
των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν 
λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για 
το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει 
προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε 
ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ 
προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου 
ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ 
τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ 
αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που 
επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο 
αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι 
ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ 
Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του 
άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται 
υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ 
προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το είδοσ εντόσ εξιντα (60) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ κατακφρωςθσ. 

 

6.1.2. Η παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από αρμόδια 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των 
επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε 
τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 
132 του ν. 4412/2016.  
Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 
Θ παράδοςθ των μθχανθμάτων κα γίνει ςτισ αποκικεσ του Νοςοκομείου ι ςτο Τμιμα και ςτον χϊρο που κα 
υποδειχκεί από το Νοςοκομείο, με ζξοδα και ευκφνθ του Ανάδοχο. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει 
τθν Υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν Αποκικθ υποδοχισ του μθχανιματοσ και τθν επιτροπι 
παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το εν λόγω μθχάνθμα, τουλάχιςτον πζντε (5) 
θμζρεσ νωρίτερα 
Η παράδοςθ του ανάλογου μθχανιματοσ κα ςυνοδεφεται από τα εγχειρίδια χριςθσ και ςυντιρθςθσ του 
καταςκευαςτικοφ οίκου κακϊσ και από όλα τα παρελκόμενα εξαρτιματα για τθν πλιρθ λειτουργία του. 
Αφοφ εγκαταςτακεί πλιρωσ και ολοκλθρωκεί θ ποςοτικι παραλαβι ςφμφωνα με τθν ςφμβαςθ και τθν 
τεχνικι προςφορά, κα ακολουκιςει δοκιμαςτικι περίοδοσ ποιοτικοφ ελζγχου του  Μθχανιματοσ  από τθν 
αρμόδια επιτροπι οριηόμενθ από τθν Υπθρεςία, με πρακτικι δοκιμαςία ςτθ χριςθ του, κατά τθν οποία κα 
γίνουν όλοι οι απαιτοφμενοι ζλεγχοι, μετριςεισ, επίδειξθ λειτουργίασ και γενικά επαλικευςθ των τεχνικϊν 
δυνατοτιτων του και κα ςυνταχκεί το ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ. Ο Ρρομθκευτισ ζχει δικαίωμα να 
παρίςταται ςτθ διαδικαςία παραλαβισ. Ο ζλεγχοσ τθσ ποςότθτασ, τθσ ποιότθτασ και τθσ καλισ λειτουργίασ 
των υλικϊν κα γίνεται ςφμφωνα με τα άρκρα 208 & 209 του Ν.4412/2016,  τα προβλεπόμενα ςτουσ 
ςχετικοφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, τθν προςφορά του Ρρομθκευτι, τα παραςτατικά που κα 
ςυνοδεφουν τα υλικά και, πάντωσ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ παραπάνω Επιτροπισ. 
 

 

6.2  Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ  

6.2.1. H παραλαβι των ειδϊν γίνεται από επιτροπζσ πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ που ςυγκροτοφνται 
ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ 
άνω νόμου. 

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και 
ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν 
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ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ 
διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ.  

Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι 
παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό 
πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. 

Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του, 
θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 
θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν 
απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτθτα από τθν κατά τα ανωτζρω αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του άρκρου218 
του ν. 4412/2016. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

Θ παραλαβι τθσ προμικειασ του εξοπλιςμοφ κα πραγματοποιθκεί ςτουσ χϊρουσ του  
Νοςοκομείου και κα γίνει από τριμελι Επιτροπι, που κα εκδϊςει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ 
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ. Θ παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν, τα οποία κα 
πρζπει να είναι απολφτωσ κατάλλθλα για τθ χριςθ που προορίηονται, κα γίνει με ζξοδα και 
ευκφνθ του Αναδόχου. 

Ο προμθκευτισ φζρει τον κίνδυνο μζχρι τθσ οριςτικισ παράδοςθσ του υπό προμικεια 
εξοπλιςμοφ εκτόσ αν θ φκορά ι θ καταςτροφι προζλκει αποδεδειγμζνα από υπαιτιότθτα των 
υπαλλιλων του Νοςοκομείου. 

θτϊσ ςυμφωνείται ότι ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία κατά το χρόνο παράδοςθσ ζχει 
αποςυρκεί από τθν κυκλοφορία οποιοδιποτε μζροσ του εξοπλιςμοφ αυτό κα αντικακίςταται 
από τον προμθκευτι με άλλο, ιςοδφναμα ι βελτιωμζνα χαρακτθριςτικά. 

Θ οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ κα γίνει από Επιτροπι που κα ορίςει θ Υπθρεςία. Ο 
ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ του εξοπλιςμοφ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, τα 
προβλεπόμενα ςτουσ ςχετικοφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, τθν προςφορά του 
προμθκευτι, τα παραςτατικά που κα ςυνοδεφουν τον εξοπλιςμό και πάντωσ, ςφμφωνα με τισ 
υποδείξεισ τθσ παραπάνω Επιτροπισ. 

Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία προζλευςθσ ικελε ηθτιςει 
ο φορζασ για τθ διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και των χαρακτθριςτικϊν του. 
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να αναγράφει ςτα δελτία αποςτολισ και το τιμολόγιο πϊλθςθσ τον 
αρικμό τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν οριςτικι ποςοτικι ποιοτικι παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν από τθν αρμόδια 
επιτροπι, απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ παράδοςθ των τεχνικϊν εγχειριδίων και πιο 
ςυγκεκριμζνα πλιρθσ ςειρά τευχϊν με οδθγίεσ λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ και επιςκευισ ( 
ΟperationandServicemanual) ςτθν αγγλικι και ελλθνικι γλϊςςα. 
Πτι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ ιςχφει ο Ν. 4412/2016 που τθν διζπει. 

6.2.2 Αν θ παραλαβι των ειδϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε 
αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ 
του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα 
υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει 
δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι 
του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν κατά τα ανωτζρω αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του Αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου , ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ 
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επιτροπισ παραλαβισ. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθ  ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα.  

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων από 
τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν 
αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

 

6.3 Ειδικοί όροι ναφλωςθσ – αςφάλιςθσ - ανακοίνωςθσ φόρτωςθσ και ποιοτικοφ ελζγχου ςτο εξωτερικό 

Δεν αφορά ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

 

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 
παραδοτζων, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τουσ με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα 
ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ 
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και 
εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  
του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.5 Διάρκεια ςφμβαςθσ 

Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ ορίηεται θ θμερομθνία υπογραφι τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ τθσ Ρρομικειασ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ.  
 
Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου. 
Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι αν λιξει 
θ παρατακείςα κατά τα ανωτζρω διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ 
ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 
Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ 
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 , τα άρκρα τθσ παροφςασ και τα αναφερόμενα ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ όπωσ αυτζσ είναι διατυπωμζνεσ ςτο παράρτθμα Ι τθσ παροφςθσ. 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 
 

6.6 Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ  

Ο ανάδοχοσ μετά το πζρασ τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ και τθν οριςτικι παραλαβι 
υποχρεοφται να προςκομίςει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν και θ αξία τθσ 
οποίασ κα ανζρχεται ςτο 3% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α (ςφμφωνα με τθν προςφορά τθσ). 
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Ο προμθκευτισ υποχρεοφται, ωσ και τθν εξαςφάλιςθ διάκεςθσ ανταλλακτικϊν για δζκα (10) 
τουλάχιςτον ςυνολικά ζτθ, με ζγγραφθ επιβεβαίωςθ του μθτρικοφ καταςκευαςτικοφ οίκου. Σε 
περίπτωςθ προςφοράσ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ πζραν των δφο (2) ετϊν, θ επιβεβαίωςθ 
κα γίνεται με ζγγραφθ βεβαίωςθ του καταςκευαςτικοφ μθτρικοφ οίκου και οπωςδιποτε με 
ειδικι αναφορά για τον αντίςτοιχο διαγωνιςμό ι τθν επανάλθψι του. 

Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ καλφπτει τόςο τα επιμζρουσ τμιματα των προςφερόμενων ειδϊν όςο και το 
ςφνολό του Κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ το νοςοκομείο δεν κα ευκφνεται για καμία βλάβθ του όλου 
μθχανιματοσ προερχόμενθ από τθ ςυνικθ και ορκι χριςθ του και δε κα επιβαρφνεται με 
κανζνα ποςό για τα εργατικά, ανταλλακτικά υλικά, εκτόσ αναλωςίμων που αναφζρεται ςτθ 
διακιρυξθ ότι εξαιροφνται. 

Στθν πλιρθ εγγφθςθ περιλαμβάνεται υποχρζωςθ του προμθκευτι και για προλθπτικό ζλεγχο 
ςυντιρθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτικοφ οίκου, ϊςτε το μθχάνθμα να είναι 
πάντα ςε κατάςταςθ ετοιμότθτασ, ότι δθλ. ακριβϊσ προβλζπει το ςχζδιο πλιρουσ ςφμβαςθσ. 
Κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ ιςχφουν οι ποινικζσ ριτρεσ του ςυνθμμζνου ςχεδίου ςφμβαςθσ. 
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία 
του αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να 
προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο 
και ςε χρόνο που κα αναγράφεται ςτα τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ 
ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία 
κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του 
αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο 
τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςε χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) μθνόσ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν 
ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, 
ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι 
κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο. 

Πτι δεν αναφζρεται ςτο παρόν άρκρο, περιγράφεται αναλυτικά ςτισ Τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ του ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ Ι. 

 

6.8 Αναπροςαρμογι τιμισ 

 Δεν αφορά ςτθν παροφςα διακιρυξθ 

6.9Ανταλλακτικά – Αναλϊςιμα - service 

Ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν αποκικευςθ ανταλλακτικϊν και κφρια τθ 
διάκεςθ ανταλλακτικϊν, ωσ και των αντίςτοιχων κατάλλθλων υλικϊν για τθν πλιρθ λειτουργία 
και απόδοςθ του ςυγκροτιματοσ με τον παρελκόμενο εξοπλιςμό, επί δζκα (10) τουλάχιςτον 
ςυνολικά ζτθ. Θ ανάλογθ δζςμευςθ κα γίνεται με κατάκεςθ ςχετικισ ζγγραφθσ βεβαίωςθσ των 
μθτρικϊν καταςκευαςτικϊν οίκων, για τθν αξιολόγθςθ τθσ προςφοράσ, δεδομζνου ότι κρίνεται 
ωσ ουςιϊδθσ απαίτθςθ τθσ διακιρυξθσ για τθν ομαλι, απρόςκοπτθ και μακρόχρονθ λειτουργία 
του ςυγκροτιματοσ. 

Στθν τεχνικι προςφορά κα περιλαμβάνονται οπωςδιποτε ςε λίςτα όλα τα απαραίτθτα υλικά – αναλϊςιμα για 
τθ λειτουργία του μθχανιματοσ. 

Πτι δεν αναφζρεται ςτο παρόν άρκρο, περιγράφεται αναλυτικά ςτισ Τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ του ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ Ι. 
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6.6 Δκπαίδεςζη 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ςυνυποβάλλει με ποινι αποκλειςμοφ, οπωςδιποτε μετά 
τθσ προςφοράσ του πλιρεσ εγχειρίδιο με ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ και λειτουργίασ του μθτρικοφ 
καταςκευαςτικοφ οίκου (OperationManuals) με αναλυτικι περιγραφι των αντίςτοιχων πρωτοκόλλων 
και λειτουργιϊν για όλεσ τισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ και αναλυτικι περιγραφι τθσ εκπαίδευςθσ 
του προςωπικοφ, προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ πλιρθσ εκμεταλευςιμότθτα των 
δυνατοτιτων και αποδόςεων των ειδϊν και κφρια να διαςφαλίηεται από τουσ χριςτεσ θ 
κανονικι λειτουργία των μθχανθμάτων και ταυτόχρονα να προςτατεφεται θ Δθμόςια Υγεία 
με τθν χρθςιμοποίθςθ των αναγκαίων εκάςτοτε ςτοιχείων, κατά τθ διενζργεια των 
εξετάςεων. 

 Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει Ρρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τουσ χριςτεσ (ιατροφσ -φυςικοφσ - 
τεχνολόγουσ) : δομι και πλθρότθτα εκπαίδευςθσ, προςφερόμενα βοθκιματα, προτεινόμενθ διάρκεια 
εκπαίδευςθσ και αρικμόσ ατόμων που προτείνεται να εκπαιδευτοφν, πικανι πρόταςθ για περιςςότερεσ τθσ 
μιασ εκπαιδεφςεισ ςε προςωπικό(χριςτεσ) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να αναφζρει ότι διακζτει ςτθν Ελλάδα, μόνιμο και κατάλλθλα 
εκπαιδευμζνο προςωπικό για τθν υποςτιριξθ των προςφερομζνων ειδϊν από άποψθ λειτουργικι και 
επίδειξθσ - εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ των Νοςοκομείων (ιατρϊν-τεχνολόγων χειριςτϊν), τόςο επί 
τθσ λειτουργίασ, όςο και επί των δυνατοτιτων αποτελεςματικότερθσ και επωφελζςτερθσ εκμετάλλευςθσ 
και ανάπτυξθσ τθσ απόδοςισ των, ποιοτικισ και ποςοτικισ. 

Το υπόψθ εκπαιδευτικό ωσ και το τεχνικό προςωπικό, κα αναφερκεί χωριςτά, με τον αντίςτοιχο χρόνο 
εναςχόλθςθσ του, τα προςόντα, τθν εκπαίδευςθ κ.λ.π. και κα ςυνυποβλθκεί ςχετικό πιςτοποιθτικό 
ειδικισ προσ τοφτο εκπαίδευςθσ και αντίςτοιχθσ εξουςιοδότθςθσ από τον μθτρικό καταςκευαςτικό οίκο, 
ϊςτε να τεκμθριϊνεται αντίςτοιχα θ καταλλθλότθτα του μεν εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ για τθν πλιρθ 
εκπαίδευςθ ιατρϊν-χειριςτϊν επί τθσ λειτουργίασ του μθχανιματοσ, του δε τεχνικοφ προςωπικοφ για 
τθν εγκατάςταςθ, serviceκ.λ.π. 

Πτι δεν αναφζρεται ςτο παρόν άρκρο, περιγράφεται αναλυτικά ςτισ Τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ του ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ Ι. 

 

6.8  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου 

 
6.8.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα 
από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ 
διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.8.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 
κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ 
αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
6.8.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, με 
τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα 
υποκατάςταςθσ). 
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6.9 Λοιπζσ ρυκμίςεισ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει κάκε πρόςφορο μζτρο αςφάλειασ και προςταςίασ για τθν 
αποτροπι ηθμιϊν ι φκορϊν και είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι βλάβθ προςϊπων, πραγμάτων ι 
εγκαταςτάςεων των Νοςοκομείου, του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων και για τθν αποκατάςταςθ κάκε τζτοιασ 
βλάβθσ ι ηθμίασ που είναι δυνατόν να προκλθκεί κατά ι επ’ ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ από 
τον Ανάδοχο, εφ’ όςον οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ αυτοφ.  
 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει και να διατθρεί αςφαλιςμζνο το προςωπικό του ςτου σ αρμόδιουσ 
αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  
 
Οι ανακζτοντεσ φορείσ επιβάλλουν τον όρο ότι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ  
υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ, αςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου που 
ζχουν κεςπιςτεί από το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Ραράρτθμα XIV του Ρροςαρτιματοσ Β' του Ν. 4412/2016. 
 
Οι όροι τθσ παροφςασ παραγράφου αναφζρονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. (Άρκρο 18 του Ν.  
4412/2016).Για κάκε κζμα που δεν ρυκμίηεται από τθν παροφςα διακιρυξθ ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ 
του Νόμου 4412/2016 κακϊσ και οι λοιπζσ διατάξεισ που μνθμονεφονται ςτο προοίμιο τθσ διακιρυξθσ. 
 
 
 
 
 
 
                           

                                                                            O ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

                                                                                      ΚΟΥΤΑΣ ΓΕΩΓΙΟΣ 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια Ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν.Θ. «Γ. 
Γεννθματάσ – Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ» (Οργανικι μονάδα «Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ») προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 
110.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. ΚΩΔ. ΕΓΟΥ 3151ΘΕΣ003ΙΔΡ19.7 με ςυγχρθματοδότθςθ από τθν 
Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ /Μθτροπολιτικι Ενότθτα Θεςςαλονίκθσ και το Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννθματάσ – Ο 
Άγιοσ Δθμιτριοσ» (Οργανικι μονάδα « Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ»). 

 

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 110.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 
24%. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο  
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  
 
Καμία ανακεϊρθςθ των τιμϊν δεν προβλζπεται κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ. 

Εναλλακτικζσ προςφορζσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ και κα πραγματοποιθκεί ςε τρεισ επιμζρουσ ςυςτθμικοφσ αρικμοφσ. 

- ΤΜΗΜΑ Α 

- Ρρομικεια δφο (2) Αναπνευςτιρων για τισ ανάγκεσ τθσ ΜΕΘ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 
54.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%. 

 

- ΤΜΗΜΑ Β  
               Ρρομικεια ενόσ (1) Υπερθχοτομογράφου για τισ ανάγκεσ τθσ Ουρολογικισ κλινικισ 
               προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 25.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

 
- ΤΜΗΜΑ Γ  

1. Ρρομικεια ενόσ (1) Υπερθχοτομογράφου προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 24.000,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. για τισ ανάγκεσ τθσ Γυναικολογικισ κλινικισ 

2. Ρρομικεια ενόσ (1) Κολποςκοπίου για τισ ανάγκεσ τθσ Γυναικολογικισ κλινικισ 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 7.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 

Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για ζνα ι για περιςςότερα ΤΜΗΜΑΤΑ  

Ρροςφορζσ για μζροσ των ηθτοφμενων ποςοτιτων ανά είδοσ δεν γίνονται δεκτζσ, και κα απορρίπτονται. 
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ΜΔΡΟ Β – ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ενόρ (1) Τπεπησοηομογπάθος για επεμβαηικέρ και διαγνυζηικέρ οςπολογικέρ εξεηάζειρ, 

για ηιρ ανάγκερ ηηρ Οςπολογικήρ κλινικήρ, πποϋπολογιζθείζαρ δαπάνηρ 25.000,00€ με 

Φ.Π.Α. 

 

1. Ο δεηνχκελνο έγρξσκνο ππεξερνηνκνγξάθνο ζα πξέπεη λα είλαη ηεο πιένλ πξφζθαηεο, 

ζχγρξνλεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη λα δηαζέηεη νπσζδήπνηε ςεθηαθφ δηακνξθσηή δέζκεο 

(digital beamformer) κε δπλαηφηεηα εμαγσγήο πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

2. Να δηαζέηεη ςεθηαθφ δηακνξθσηή δέζκεο ηνπιάρηζηνλ 200.000 θαλαιηψλ γηα πςειή ηαρχηεηα 

επεμεξγαζίαο. 

 

3. Να έρεη δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο εμεηάζεσλ ζε φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ηεο Ηαηξηθήο (Αθηηλνινγία, 

Παζνινγία, Μαηεπηηθή, Γπλαηθνινγία, Παηδηαηξηθή, Αγγεηνινγία, Καξδηνινγία, Οπξνινγία θιπ). 

 

4. Να ιεηηνπξγεί κε ηερληθέο απεηθφληζεο: Β-Mode, M-Mode, παικηθνχ θαη πςειά παικηθνχ Doppler 

(PW, HIPRF), έγρξσκνπ Doppler (CFM), Power Doppler / Energy Doppler / Color Angio, CW 

Doppler 

 

5. Να δέρεηαη θαη λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ηερληθή Αλαηνκηθνχ Μ-mode. 

 

6. Να δηαζέηεη ζηε βαζηθή κνλάδα ελζσκαησκέλε ηερληθή αλίρλεπζεο θαη ιήςεο ηεο παξαγφκελεο 

απφ ηνπο ηζηνχο 2εο αξκνληθήο ζπρλφηεηαο πνπ λα ιεηηνπξγεί ζε φιεο ηηο απεηθνληζηηθέο ερνβφιεο 

θεθαιέο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

7. Να δέρεηαη θαη λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή, ηερληθή ηξηζδηάζηαηεο 3D απεηθφληζεο, ε νπνία λα 

ιεηηνπξγεί κε ηηο ίδηεο θεθαιέο ηεο δηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο. 

 

8. Να δέρεηαη θαη λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ηερληθή ηξηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο πξαγκαηηθνχ 

ρξφλνπ (real time 3D/ 4D) κε ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ ηξηζδηάζηαηνπ ερνβoιέα.  

 

9. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ζπλζεηηθή απεηθνληζηηθή ηερληθή θαηά ηελ εθπνκπή θαη θαηά ηε ιήςε 

ηεο ππεξερνγξαθηθήο δέζκεο, γηα ηε ζπιινγή κεγάινπ αξηζκνχ επηπξφζζεησλ θιηληθψλ / 

δηαγλσζηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ απεηθφληζή ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (Real Time Compound 

Imaging). Να ιεηηνπξγεί κε θεθαιέο convex θαη Linear νη νπνίεο θαη λα αλαθεξζνχλ θαζψο θαη ν 

ηξφπνο ελεξγνπνίεζεο ηεο ηερληθήο. 

 

10. Να δηαζέηεη πξνζαξκνζκέλε ηερληθή επεμεξγαζίαο εηθφλαο ζε επίπεδν pixel γηα ηε κείσζε ηνπ 

ζνξχβνπ θαη βειηίσζε ηεο νξαηφηεηαο θαη ηεο πθήο ηζηηθψλ κνηίβσλ θαη αχμεζε ηεο επθξίλεηάο 

ηνπο. Ζ ηερληθή απηή λα ελεξγνπνηείηαη κε ην πάηεκα ελφο κφλνλ πιήθηξνπ θαη λα ιεηηνπξγεί ζε 

φινπο ηνπο απεηθνληζηηθνχο ερνβνιείο.  
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11. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο απεηθφληζεο ζπλδπαζκνχ εηθφλαο B-Mode παικηθνχ Doppler, 

θαη έγρξσκνπ Doppler (triplex mode), ψζηε λα επηηπγράλεηαη εχθνιε δηφξζσζε ηεο ηνπνζέηεζεο 

ηεο θεθαιήο απφ ηνλ γηαηξφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο, θπξίσο ησλ αγγείσλ πνπ επεξεάδνληαη 

απφ ηελ θίλεζε ηνπ αζζελνχο. 

 

12. Σν ζχζηεκα λα έρεη δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε εχξνο ζπρλνηήησλ θεθαιψλ ειεθηξνληθήο ζάξσζεο 

απφ 2.0 MHz έσο 18 MHz.  

 

13. Να δέρεηαη θαη λα πξνζθεξζεί ζηελ βαζηθή ζχλζεζε ειεθηξνληθή δηνξζηθή biplane θεθαιή. 

 

14. Να απεηθνλίδεη ζε βάζνο ζάξσζεο ζε φιεο ηηο δεηνχκελεο ηερληθέο απεηθφληζεο έσο 33 εθαηνζηά 

ηνπιάρηζηνλ. 

 

15. Να δηαζέηεη ηξαπεδνεηδή απεηθφληζε ζε linear ερνβφιεο θεθαιέο, 

 

16. Να έρεη δπλαηφηεηα εζηίαζεο ηεο ππεξερνγξαθηθήο εηθφλαο ζε ηνπιάρηζηνλ νθηψ ζεκεία ή δψλεο 

(focus points, ή focal zones), γηα αχμεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο 

 

17. Να δηαζέηεη κεγάιε ςεθηαθή κεγέζπλζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (Real time) θαη παγσκέλεο εηθφλαο 

(Freeze) νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηεο νζφλεο, κε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ 

ελδηαθέξνληνο.  

 

18. Να ιεηηνπξγεί ζε πςειφ δπλακηθφ εχξνο (Dynamic range) ηνπιάρηζηνλ 200db, γηα εχθνιε αλίρλεπζε 

ηδηαίηεξα κηθξψλ θαη δπζδηάθξηησλ αιινηψζεσλ ζηνλ παξεγρπκαηηθφ ηζηφ φπσο ηζνερνγελψλ φδσλ, 

ηζηψλ κε ηελ ίδηα πθή θ.ι.π. Σν δπλακηθφ εχξνο λα εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ 

ππεξερνηνκνγξάθνπ λα έρεη δπλαηφηεηα απμνκείσζεο ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ηνπ ρξήζηε ζε 

βήκαηα ηα νπνία λα αλαθεξζνχλ. 

 

19. Να δηαζέηεη νπσζδήπνηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο δηπιήο θαη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ απεηθφληζεο B-

mode/B-mode + CFM γηα ηαπηφρξνλε αμηνιφγεζε ηεο εηθφλαο κε θαη ρσξίο έγρξσκν Doppler ψζηε 

λα επηηπγράλεηαη ε πιένλ αθξηβήο παξαηήξεζε ηφζν αλαηνκηθψλ δνκψλ φζν θαη ηεο αηκνδπλακηθήο 

ξνήο. 

 

20. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε θηλεκαηνγξαθηθή κλήκε ζεηξάο αζπξφκαπξσλ θαη έγρξσκσλ εηθφλσλ 

θαζψο θαη κλήκε θπκαηνκνξθψλ M-Mode θαη Doppler. 

 

21. Να έρεη πςειφ ξπζκφ αλαλέσζεο ηεο εηθφλαο (frame rate), κε δπλαηφηεηα κέγηζηεο ιήςεο 

ηνπιάρηζηνλ 1300 εηθφλεο / δεπηεξφιεπην. 

 

22. Να δηαζέηεη ζχγρξνλα παθέηα κεηξήζεσλ θαη ππνινγηζκψλ γηα φια ηα είδε απεηθνλίζεσλ ζηηο 

θιηληθέο εθαξκνγέο καηεπηηθήο-γπλαηθνινγίαο, αγγεηνινγίαο, θαξδηνινγίαο θ.ι.π. Να δέρεηαη εηδηθφ 

ινγηζκηθφ γηα απηφκαηεο κεηξήζεηο βηνκεηξίαο εκβξχνπ (κήθνο κεξηαίνπ, ακθηβξεγκαηηθή δηάκεηξνο, 
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πεξίκεηξνο θεθαιήο, πεξίκεηξνο θνηιίαο) ζηε δηζδηάζηαηε απεηθφληζε. Γηα θάζε έλα απφ ηα 

παξαπάλσ λα εμάγεηαη ηειηθή αλαθνξά απφ ην ζχζηεκα. 

 

23. Να δηαζέηεη νπσζδήπνηε Απηφκαηε θαη Πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (ζε Real time / ελ θηλήζεη εηθφλα) 

ηερληθή ιήςεο κεηξήζεσλ ησλ αηκνδπλακηθψλ παξακέηξσλ κέζσ απηφκαηεο θαη ζπλερνχο 

πιαλεκέηξεζεο ηεο θπκαηνκνξθήο Doppler. Να δηαζέηεη ηελ πην πάλσ απηφκαηε ηερληθή θαη ζε 

παγσκέλε εηθφλα θαη ζε θπιηφκελε κλήκε. 

 

24. Να δηαζέηεη ζχζηεκα πνιιαπιψλ κεηξήζεσλ απνηεινχκελν απφ ηνπιάρηζηνλ επηά δεχγε ζεκείσλ 

απαξαίηεηα γηα κέηξεζε απνζηάζεσλ, ηα νπνία ζπλεξγαδφκελα κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή 

κεγέζπλζε λα παξέρνπλ αθξίβεηα ζηηο κεηξήζεηο. 

 

25. Να δηαζέηεη ηέζζεξηο ελζσκαησκέλεο ελεξγέο ζχξεο, γηα ηαπηφρξνλε ζχλδεζε ηζάξηζκσλ 

ειεθηξνληθψλ ερνβφισλ θεθαιψλ απεηθφληζεο κε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπο απφ ην ρεηξηζηήξην. 

 

26. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε κεηαθηλνχκελε έγρξσκε νζφλε ηνπιάρηζηνλ 17’’ LED πςειήο 

δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο θαζψο θαη πιεθηξνιφγην ρεηξηζκνχ κε έγρξσκε νζφλε αθήο ηνπιάρηζηνλ 8 

ηληζψλ κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή εξγνλνκία. 

 

27. To ζχζηεκα λα ζηεξίδεηαη ζε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows 10. 

 

Να δηαζέηεη: 

 

28. Ζρνβφιν θεθαιή δηνξζηθή ηχπνπ biplane πνπ λα απεηθνλίδεη ηελ επηκήθε θαη ηελ εγθαξζηα ηνκή 
ηνπ πξνζηάηε κε ζπρλνηήηεο ιεηηνπξγίαο απφ 4.0 έσο 10.0 MHz ζπλνδεπφκελν απφ 
επαλαρξεζηκνπνηνχκελν νδεγφ βηνςίαο. 

29. Ζρνβφιν θεθαιή Convex κε ζπρλφηεηεο ιεηηνπξγίαο απφ 2.0 έσο 5.0 MHz γηα εμεηάζεηο άλσ θαη 
θάησ θνηιηάο, νπξνινγίαο ζπλνδεπφκελν απφ επαλαρξεζηκνπνηνχκελν νδεγφ βηνςίαο 

30. Ζρνβφιν θεθαιή Linear Array επξέσο θάζκαηνο ζπρλνηήησλ (4,5 – 13.0 MHz), θαηάιιειε γηα  
εμεηάζεηο επηθαλεηαθψλ νξγάλσλ (καζηφο, ζπξνεηδήο θιπ), αγγείσλ επηθαλεηαθψλ θαη ελ ησ βάζε, 
κπνζθειεηηθνχ. 
 Γεληθά : 

31. Δλδνθνηινηηθή θεθαιή 4 – 10 ΜΖz, γσλίαο ηνπιάρηζηνλ 165ν Ζρνβφιεο θεθαιέο convex / 
endocavity νγθνκεηξηθήο ζάξσζεο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (3D/4D)     

32. Δμεηδηθεπκέλε κε επεκβαηηθή ηερληθή αλίρλεπζεο ηεο αηκάησζεο ζε πεξηνρέο ηδηαίηεξα ρακειψλ 
αηκνδπλακηθψλ ξνψλ ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπ εγρξψκνπ ή παικηθνχ Doppler, κφλν απφ 
ηηο πιεξνθνξίεο ηεο αζπξφκαπξεο απεηθφληζεο.   

33. Παλνξακηθή απεηθφληζε ζε θεθαιέο convex, linear, sector, endocavity (Panoramic view)    (Να 
πξνζθεξζεί πξνο επηινγή) 

34. Σερληθή κειέηεο ηεο ειαζηηθφηεηαο ησλ ηζηψλ (STRAIN ELASTOGRAPHY)  (Να πξνζθεξζεί πξνο 
επηινγή) Να ιεηηνπξγεί κε  θεθαιεο ηεο βαζηθήο ζπλζεζεο 

35. Ρπζκφο αλαλέσζεο εηθφλαο (frame rate)              ≥ 1400 f/sec 
36. Έγρξσκε TFT Οζφλε       ≥21” 
37. Δηδηθφ ινγηζκηθφ γηα απηφκαηεο κεηξήζεηο επξεκάησλ (πρ. Μαζηνχ, θχζηεο θιπ.)          (λα 

πξνζθεξζεί πξνο επηινγή) 
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38. Ο ππεξερνηνκνγξάθνο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα θαιχπηεη ηα δηεζλή πξφηππα αζθαιείαο θαη λα 
θέξεη ζήκαλζε CE ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ. Ο θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο ζα πξέπεη λα 
δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 13485. 

 

39. Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα πιεξνί ηηο δηαηάμεηο ηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348 
πεξί «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ 
πξντφλησλ» (ΦΔΚ 32/Β/16.01.2004) θαη λα έρεη πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο θαηά ISO 9001 
θαη 13485 γηα ηε δηαλνκή θα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.  

 

40. Να παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 2 έηε θαη δέζκεπζε παξνρήο 

αληαιιαθηηθψλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε. Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

εγγχεζεο, ην Ννζνθνκείν δελ ζα επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ηνπ κεραλήκαηνο ή κέξνπο 

απηνχ πξνεξρφκελε απφ ηελ ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα επηβαξχλεηαη κε θαλέλα πνζφλ 

γηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θαη ινηπά έμνδα απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. ηελ παξερφκελε 

εγγχεζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα πξνιεπηηθφ έιεγρν ζπληήξεζεο, ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ψζηε ην κεράλεκα λα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο. Ζ 

ζπρλφηεηα ησλ πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά θαη λα είλαη ζχκθσλε 

κε ηηο νδεγίεο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

41. Ο δηαγσληδφκελνο ππνρξενχηαη λα ζπλππνβάιεη νπσζδήπνηε: 
 

•  Πιήξεο εγρεηξίδην ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή 
ησλ αληίζηνηρσλ πξσηνθφιισλ θαη ιεηηνπξγηψλ γηα φιεο ηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο κεηαθξαζκέλν 
νπσζδήπνηε ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, ελψ ζηελ αξρηθή 
πξνζθνξά (ζηνλ επηκέξνπο θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο) κπνξεί λα δνζεί ζηελ αγγιηθή θαη θαηά 
πξνηίκεζε θαη ζηελ Διιεληθή.  

• Πιήξεο εγρεηξίδην ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ (SERVICE MANUAL) ζηελ Διιεληθή 
ή Αγγιηθή γιψζζα, θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Σα εγρεηξίδηα ζα παξαδνζνχλ θαη ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή ζην Σκήκα Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο. 

 

42. Ο πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη νξγαλσκέλν ηκήκα ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο, θαζψο 
θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, κε πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ 
νίθν γηα ηε παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη ππνζηήξημεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ 
εηδψλ. Να θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. 
 

43. Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ (ρξήζηεο) θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ 
ηκήκαηνο ηεο βηνηαηξηθήο ηερλνινγίαο  φζνλ αθνξά ηελ ρξήζε θαη ζπληήξεζε  ησλ κεραλεκάησλ.   

 

44. Γπλαηφηεηα παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη εθηέιεζεο ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ εληφο 
δηαζηήκαηνο εμήληα (60) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
απφθαζεο θαηαθχξσζεο. 

 

45. Ζ πξνζθνξά λα ζπλνδεχεηαη απφ θχιιν ζπκκφξθσζεο φπνπ ζα αλαθέξεηαη ξεηά ε ζπκκφξθσζε 
ή κε ζε φια ηα ζεκεία ησλ πξνδηαγξαθψλ έλα πξνο έλα. Ζ ζπκκφξθσζε λα απνδεηθλχεηαη κε 
παξαπνκπέο ζε ζπλεκκέλα θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ. 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
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 (2) Αναπνεςζηήπυν για ηιρ ανάγκερ ηηρ Μ.Δ.Θ. ζςνολικήρ πποϋπολογιζθείζαρ δαπάνηρ  

54.000,00€ με Φ.Π.Α. 

 

   ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΑ ΜΔΘ 

1. Αλαπλεπζηήξαο γηα ρξήζε ζε ΜΔΘ/ ΜΑΦ, θαηάιιεινο γηα κεραληθφ αεξηζκφ ζε ελήιηθεο 
αζζελείο. Να απνηειείηαη απφ: 
α) Βαζηθή κνλάδα κε νζφλε (φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ) 

β) Σξνρήιαηε βάζε ηεζζάξσλ (4) ηξνρψλ κε ζχζηεκα θξέλσλ ζε θάζε ηξνρφ μερσξηζηά θαη 
βάζε ηνπνζέηεζεο θηάιεο Ο2. Ζ βαζηθή κνλάδα λα δηαζέηεη ρεηξνιαβή θαη λα απνζπάηαη εχθνια 
απφ ηελ ηξνρήιαηε βάζε, ρσξίο ηε ρξήζε εξγαιείσλ, ψζηε λα κπνξεί λα ζπλνδεχζεη ηνλ αζζελή 
ζε ελδνλνζνθνκεηαθή κεηαθνξά. 

γ) Αξζξσηφ βξαρίνλα αλάξηεζεο ζσιελψζεσλ αζζελνχο  

 

2. Να ιεηηνπξγεί κε ξεχκα δηθηχνπ 220V/50Hz θαη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδφκελε 
κπαηαξία δηάξθεηαο πάλσ απφ 60 ιεπηά. Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ ρξφλνπ 
απηνλνκίαο κε ηελ ελζσκάησζε επηπξφζζεησλ κπαηαξηψλ νη νπνίεο λα δχλαληαη λα 
πξνζζαθαηξνχληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαπλεπζηήξα, ρσξίο ηελ απελεξγνπνίεζή ηνπ. 
 

3. Να ιεηηνπξγεί ηξνθνδνηνχκελνο απφ ηελ θεληξηθή παξνρή νμπγφλνπ απφ 2-6bar θαη λα δηαζέηεη 
ελζσκαησκέλν ζχζηεκα παξαγσγήο πεπηεζκέλνπ αέξα (ηνπξκπίλα ή αεξνζπκπηεζηή) ψζηε λα 
δχλαηαη λα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ ηε ζχλδεζε ζε επηηνίρηα παξνρή πεπηεζκέλνπ αέξα. Να 
ζπλνδεχεηαη κε ζσιήλα παξνρήο νμπγφλνπ θαη ζπλδεηηθφ αληίζηνηρν ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο. 
 

4. Να δηαζέηεη ππνρξεσηηθά ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο αεξηζκνχ: 
α) Αεξηζκφ ειεγρφκελνπ φγθνπ (Volume Control) 

β) Αεξηζκφ ειεγρφκελεο πίεζεο (Pressure Control) 

γ) Διεγρφκελν αεξηζκφ ζηαζεξνχ φγθνπ κε ηε ρακειφηεξε δπλαηή πίεζε (Pressure Regulated 
Volume Control ή ηζνδχλακν) 

δ) πγρξνληζκέλν δηαιείπνληα ππνρξεσηηθφ αεξηζκφ ειεγρφκελνπ φγθνπ κε δπλαηφηεηα 
πξνζζήθεο ππνζηήξημεο πίεζεο (SIMV Volume Control) 

ε) πγρξνληζκέλν δηαιείπνληα ππνρξεσηηθφ αεξηζκφ ειεγρφκελεο πίεζεο κε δπλαηφηεηα 
πξνζζήθεο ππνζηήξημεο πίεζεο (SIMV Pressure Control) 

ζη) πγρξνληζκέλν δηαιείπνληα ππνρξεσηηθφ αεξηζκφ ζηαζεξνχ φγθνπ κε ηε ρακειφηεξε 
δπλαηή πίεζε κε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο ππνζηήξημεο πίεζεο (SIMV Pressure Regulated 
Volume Control ή ηζνδχλακν) 

δ) Αεξηζκφ Τπνζηήξημεο πίεζεο (Pressure Support) 

ε) Αεξηζκφ Τπνζηήξημεο φγθνπ (Volume Support) 

ζ) Αεξηζκφ ζπλερνχο ζεηηθήο πίεζεο (CPAP) 

η) Δθεδξηθφ αεξηζκφ ζε πεξίπησζε άπλνηαο κε πξνθαζνξηζκέλεο απφ ηνλ ηαηξφ 
παξακέηξνπο κε απηφκαηε επαλαθνξά ζηνλ ππνζηεξηδφκελν αεξηζκφ ακέζσο κφιηο ν 
αζζελήο πξνθαιέζεη λέα αλαπλνή. 

 

5. Να δηαζέηεη πξφγξακκα γηα ηελ εθαξκνγή κε επεκβαηηθνχ αεξηζκνχ κε κάζθα κε δπλαηφηεηα 
απηφκαηεο αλαγλψξηζεο θαη αληηζηάζκηζεο δηαξξνψλ άλσ ησλ 60l/min θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εθπλνήο θαη άλσ ησλ 180l/min θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηζπλνήο. Δπηζπκεηφ ζε πεξίπησζε 
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ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ αλεθηήο δηαξξνήο λα εηδνπνηεί ζρεηηθά ην ρεηξηζηή θαη λα δηαζέηεη 
ιεηηνπξγία αζθαιείαο κε ρνξήγεζε ζπλερνχο ξνήο κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηαξξνήο. 

 

6. Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα κε επεκβαηηθήο ιεηηνπξγίαο γηα ρνξήγεζε ζεξαπείαο Ο2 κέζσ ξηληθήο 
θάλνπιαο έσο 60 LPM (High Flow Oxygen therapy) κε ζεξκαηλφκελν πγξαληήξα κε απηφκαηεο 
ξπζκίζεηο γηα επεκβαηηθφ θαη κε επεκβαηηθφ αεξηζκφ. 

 

7. Να δηαζέηεη ξπζκίζεηο γηα ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο αεξηζκνχ: 
α) Αλαπλεφκελνο φγθνο απφ 20 - 1500ml ηνπιάρηζηνλ 

β) πρλφηεηα αλαπλνψλ σο 100bpm 

γ) πρλφηεηα αλαπλνψλ SIMV σο 60bpm 

δ) Πίεζε εηζπλνήο σο 90cmH2O 

ε) Πίεζε Τπνζηήξημεο σο 90cmH2O  

ζη) Λφγν Η:Δ απφ 4:1 σο 1:6 

δ) PEEP σο 50cmH2O 

ε) FiO2 απφ 21-100% 

ζ) Trigger ξνήο απφ 0,5lpm 

η) Trigger πίεζεο έσο 15cm H2O θάησ απφ ην επίπεδν PEEP 

ηα) Δπαηζζεζία έλαξμεο εθπλνήο σο πνζνζηφ ηεο κέγηζηεο ξνήο εηζπλνήο 

 

8. Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο εηζπλεπζηηθήο ξνήο έσο 150lpm ηνπιάρηζηνλ κε επηινγή 
ρνξήγεζεο πξνηχπνπ ζηαζεξήο ξνήο (constant flow) ή επηβξαδπλφκελεο ξνήο (decelerated flow) 
ζηηο αλαπλνέο ειεγρφκελνπ φγθνπ. Δπηζπκεηφ φηαλ επηιέγεηαη ζηαζεξή ξνή ν αλαπλεπζηήξαο λα 
αιιειεπηδξά κε ηνλ αζζελή, πξνζαξκφδνληαο ηε ξνή θαη ρνξεγψληαο επηπιένλ φγθν φηαλ απηφ 
απαηηείηαη απφ ηνλ αζζελή αλεμάξηεηα απφ ηηο ξπζκίζεηο. 
 

9. Να απεηθνλίδεη ζπλερψο ζηελ νζφλε ηνπ ηνλ ρνξεγνχκελν φγθν αλαπλνήο ζε ζρέζε κε ην 
πξνβιεπφκελν βάξνο ζψκαηνο (Predicted Body Weight) ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηελ εθαξκνγή 
πξνζηαηεπηηθνχ κεραληθνχ αεξηζκνχ. Να δηαζέηεη επίζεο δπλαηφηεηα εθηέιεζεο ειηγκνχ δηάλνημεο 
θπςειίδσλ (lung recruitment) κε ρεηξνθίλεηε θξάηεζε εηζπλνήο/ εθπλνήο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 
30sec. 

 

10. Να δηαζέηεη εηδηθφ πιήθηξν ρνξήγεζεο 100% Ο2, ρσξίο λα απαηηείηαη ε αιιαγή ζηε ξχζκηζε ηνπ 
FiO2 θαη λα δηαζέηεη απηφκαην πξφγξακκα γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο 
αλαξξφθεζεο κε θάζεηο πξννμπγφλσζεο/ κεηανμπγφλσζεο θαη απηφκαηε αλίρλεπζε ηεο 
απνζχλδεζεο/ επαλαζχλδεζεο ηνπ αζζελνχο κε απηφκαηε απελεξγνπνίεζε/ ελεξγνπνίεζε ηνπ 
αλαπλεπζηήξα. 

 

11. Να δηαζέηεη πιήθηξν παξάηαζεο ηεο εηζπλνήο θαη πιήθηξν παξάηαζεο ηεο εθπλνήο γηα ηελ 
εθηέιεζε ειηγκψλ κέηξεζεο ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ηνπ πλεχκνλα ζε ζηαηηθέο ζπλζήθεο. 

 

12. Να κεηξά θαη λα δηαζέηεη ςεθηαθέο ελδείμεηο γηα ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο: 
α) Δθπλεφκελν φγθν αλαπλνήο 

β) Δηζπλεφκελν φγθν αλαπλνήο 

γ) Δθπλεφκελν φγθν θαηά ιεπηφ  
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δ) Δθπλεφκελν φγθν θαηά ιεπηφ απζφξκεησλ αλαπλνψλ 

ε) πρλφηεηα αλαπλνψλ  

ζη) Υξφλν εηζπλνήο 

δ) Λφγν Η:Δ 

ε) Πεξηεθηηθφηεηα εηζπλεφκελνπ κίγκαηνο ζε O2 

ζ) Μεγίζηε, κέζε πίεζε αεξαγσγψλ, πίεζε plateau, θαη ηεινεθπλεπζηηθή πίεζε 

η) Αληηζηάζεηο εηζπλνήο θαη εθπλνήο 

ηα) ηαηηθή θαη δπλακηθή ελδνηηθφηεηα πλεπκφλσλ 

ηβ) ηαζεξά ρξφλνπ 

ηγ) Γείθηε ξερήο αλαπλνήο  

ηδ) P0.1 

ηε) Έξγν αλαπλνήο αζζελνχο θαη αλαπλεπζηήξα 

 

13. Να δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθνχο ζπλαγεξκνχο κε ξπζκηδφκελα φξηα γηα ηηο παξαθάησ 
παξακέηξνπο: 
α) Τςειή πίεζε αεξαγσγψλ 

β) Τςειφ θαη ρακειφ φγθν θαηά ιεπηφ  

γ) Τςειή θαη ρακειή ζπγθέληξσζε O2 

δ) Τςειφ θαη ρακειφ ξπζκφ αλαπλνψλ  

ε) Άπλνηα 

Δπίζεο λα δηαζέηεη θαη ηνπο θάησζη νπηηθναθνπζηηθνχο ζπλαγεξκνχο: 

α) Βιάβε ζπζθεπήο 

β) Λεηηνπξγία κε κπαηαξία κε ζπλερή ςεθηαθή έλδεημε ηεο απνκέλνπζαο απηνλνκίαο 

γ) Υακειή πίεζε ζηελ παξνρή νμπγφλνπ  

δ) Απνζχλδεζε ζσιήλσλ αζζελνχο 

Να δηαζέηεη κλήκε ζηελ νπνία λα απνζεθεχνληαη κε ρξνληθή ζεηξά νη σο άλσ ζπλαγεξκνί γηα 
κειινληηθή αλαζθφπεζε, θαζψο επίζεο θαη δπλαηφηεηα απηφκαηεο ξχζκηζεο ησλ νξίσλ 
ζπλαγεξκψλ βάζεη ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο. 

 

14. Να δηαζέηεη έγρξσκε νζφλε αθήο, δηαγσλίνπ ηνπιάρηζηνλ 12 ηληζψλ, ζηελ νπνία λα απεηθνλίδεη 
ηαπηφρξνλα ηηο θπκαηνκνξθέο πίεζεο, ξνήο θαη φγθνπ ζε ζρέζε κε ην ρξφλν, ηα θιεηζηά 
δηαγξάκκαηα φγθνπ/πίεζεο, ξνήο/φγθνπ (loops) θαη φιεο ηηο παξακέηξνπο αεξηζκνχ.  

 

15. Να δηαζέηεη πιήθηξν απνζήθεπζεο θιεηζηψλ δηαγξακκάησλ αλαθνξάο (reference loops). 
 

16. Να δηαζέηεη πιήθηξν απνζήθεπζεο ησλ θπκαηνκνξθψλ γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη 
λα αλαθαιεί απηέο γηα κειινληηθή αλαζθφπεζε ζηελ νζφλε ηνπ αλαπλεπζηήξα κε ρξήζε 
θέξζνξα, θαζψο επίζεο θαη πιήθηξν απνζήθεπζεο ζηηγκηφηππνπ ηεο νζφλεο ηνπ αλαπλεπζηήξα. 
Να δχλαηαη λα εμάγεη ηα αλσηέξσ ζε εμσηεξηθφ κέζν απνζήθεπζεο. 

 

17. Να δηαζέηεη κλήκε (trend) 72 σξψλ γηα φιεο ηηο αλαπλεπζηηθέο παξακέηξνπο, κε απεηθφληζε ζε 
κνξθή γξαθεκάησλ θαη επηινγή ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απεηθφληζεο θαη δπλαηφηεηα εμαγσγήο 
ζε εμσηεξηθφ κέζν απνζήθεπζεο. 
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18. Να δηαζέηεη κλήκε απνζήθεπζεο ζπκβάλησλ θαη ξπζκίζεσλ ηνπ ηειεπηαίνπ αζζελνχο. Να 
απνζεθεχεη επίζεο ζηε κλήκε ηνπ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ ηξφπνπ αεξηζκνχ θαη λα 
επηηξέπεη ηελ επηζηξνθή ζε απηφλ κε ην πάηεκα ελφο πιήθηξνπ. 

 

19. Σν εθπλεπζηηθφ ζχζηεκα ηνπ αλαπλεπζηήξα (βαιβίδα εθπλνήο/ PEEP, αηζζεηήξαο ξνήο) λα 
απνζηεηξψλεηαη ζε θιίβαλν αηκνχ (απηφθαπζην) ζηνπο 134νC θαη λα κελ ρξεηάδεηαη 
βαζκνλφκεζε εθηφο απηήο πνπ δηελεξγείηαη απηφκαηα θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ αλαπλεπζηήξα. 

 

20. Με ηελ εθθίλεζε ηνπ αλαπλεπζηήξα λα εθηειείηαη απηνκαηνπνηεκέλνο έιεγρνο νξζήο ιεηηνπξγίαο 
ησλ ειεθηξνληθψλ, ειεθηξηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ αλαπλεπζηήξα (έιεγρνο 
ζπλαγεξκψλ, έιεγρνο δηαξξνψλ, έιεγρνο ηξνθνδνζίαο θιπ), ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ λα 
απνζεθεχνληαη γηα αλάθιεζε θαη κειινληηθή αλαζθφπεζε. 

 

21. Να κεηξά ηελ αληίζηαζε θαη ηελ ελδνηηθφηεηα ηνπ θπθιψκαηνο αζζελνχο θαη λα δηαζέηεη απηφκαηε 
αληηζηάζκηζε φγθνπ, ιφγσ ηεο κεηξεζείζαο ελδνηηθφηεηαο ηνπ θπθιψκαηνο αζζελνχο. 

 

22. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν λεθεινπνηεηή θαξκάθσλ λέαο ηερλνινγίαο (παιιφκελνπ 
πεηάζκαηνο) γηα ηελ επίηεπμε πςειήο ελαπφζεζεο θαξκάθνπ ζηηο θπςειίδεο θαη ηε δπλαηφηεηα 
λεθεινπνίεζεο θαη θνξηηθνζηεξνεηδψλ/ αληηβηνηηθψλ κε πςειή ηαρχηεηα λεθεινπνίεζεο ρσξίο λα 
αιιάδεη ηε ζεξκνθξαζία θαη ηε κνξηαθή δνκή ηνπ θαξκάθνπ.  

 

Να δηαζέηεη κε επεκβαηηθή ιεηηνπξγία νμπγνλνζεξαπείαο, ηχπνπ πςειήο ξνήο ηνπιάρηζηνλ 50 
ιίηξα ην ιεπηφ, κέζσ ξηληθήο θάλνπιαο θαη λα ζπλνδεχεηαη κε ζεξκαηλφκελν πγξαληήξα κε 
απηφκαηε επηινγή ξπζκίζεσλ. 

 

23. Ο αλαπλεπζηήξαο λα δηαζέηεη ειιεληθφ ινγηζκηθφ ιεηηνπξγίαο θαη λα θαηαηεζεί κε ηελ πξνζθνξά 
ην επίζεκν εγρεηξίδην ρξήζεσο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ζηα ειιεληθά.  

 

24. Οη πξνζθνξέο λα ζπλνδεχνληαη κε θχιιν ζπκκφξθσζεο, κε αλαιπηηθέο παξαπνκπέο αλά 
παξάγξαθν ζε πξσηφηππα ή επίζεκα αληίγξαθα ησλ εληχπσλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 
Αζάθεηεο θαη ανξηζηίεο σο πξνο ηηο παξαπνκπέο γηα ηεθκεξίσζε, ζπλεπάγνληαη απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο. Σπρφλ παξαπνκπέο ζε βεβαηψζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή γίλνληαη απνδεθηέο κφλν γηα 
φηη δελ αλαγξάθεηαη ζηα ηερληθά θπιιάδηα θαη αλ θαηαηίζεληαη ρσξίο πεξαηηέξσ ηεθκεξίσζε, ζα 
ζεσξνχληαη ανξηζηίεο θαη δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο.  

 

25. Ο αλαπλεπζηήξαο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα θαιχπηεη ηα δηεζλή πξφηππα αζθαιείαο θαη λα 
θέξεη ζήκαλζε CE ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ. Ο θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο ζα πξέπεη λα 
δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 13485. 

 

26. Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα πιεξνί ηηο δηαηάμεηο ηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348 
πεξί «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ 
πξντφλησλ» (ΦΔΚ 32/Β/16.01.2004) θαη λα έρεη πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο θαηά ISO 
9001 θαη 13485 γηα ηε δηαλνκή θα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.  

 

27.  Να παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 2 έηε θαη δέζκεπζε παξνρήο 

αληαιιαθηηθψλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε. Δηδηθά γηα ηελ ηνπξκπίλα 

παξαγσγήο πεπηεζκέλνπ αέξα λα παξέρεηαη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο 50.000 σξψλ 

ιεηηνπξγίαο ή δέθα εκεξνινγηαθψλ εηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, ην Ννζνθνκείν 
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δελ ζα επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ηνπ κεραλήκαηνο ή κέξνπο απηνχ πξνεξρφκελε απφ 

ηελ ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα επηβαξχλεηαη κε θαλέλα πνζφλ γηα εξγαηηθά, 

αληαιιαθηηθά, πιηθά θαη ινηπά έμνδα απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. ηελ παξερφκελε εγγχεζε 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα πξνιεπηηθφ έιεγρν ζπληήξεζεο, ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, ψζηε ην κεράλεκα λα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο. Ζ ζπρλφηεηα 

ησλ πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά θαη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο 

νδεγίεο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

 

28.    Ο δηαγσληδφκελνο ππνρξενχηαη λα ζπλππνβάιεη νπσζδήπνηε: 
 

•  Πιήξεο εγρεηξίδην ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή 
ησλ αληίζηνηρσλ πξσηνθφιισλ θαη ιεηηνπξγηψλ γηα φιεο ηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο 
κεηαθξαζκέλν νπσζδήπνηε ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, 
ελψ ζηελ αξρηθή πξνζθνξά (ζηνλ επηκέξνπο θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο) κπνξεί λα δνζεί ζηελ 
αγγιηθή θαη θαηά πξνηίκεζε θαη ζηελ Διιεληθή.  

• Πιήξεο εγρεηξίδην ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ (SERVICE MANUAL) ζηελ Διιεληθή 
ή Αγγιηθή γιψζζα, θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Σα εγρεηξίδηα ζα παξαδνζνχλ θαη ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή ζην Σκήκα Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο. 

 

29. Ο πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη νξγαλσκέλν ηκήκα ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο, θαζψο 
θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, κε πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν γηα ηε παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη ππνζηήξημεο ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. Να θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. 
 

30. Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ (ρξήζηεο) θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ 
ηκήκαηνο ηεο βηνηαηξηθήο ηερλνινγίαο  φζνλ αθνξά ηελ ρξήζε θαη ζπληήξεζε  ησλ κεραλεκάησλ.   

 

31. Γπλαηφηεηα παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη εθηέιεζεο ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ εληφο 
δηαζηήκαηνο εμήληα (60) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
απφθαζεο θαηαθχξσζεο. 

 

32. Ζ πξνζθνξά λα ζπλνδεχεηαη απφ θχιιν ζπκκφξθσζεο φπνπ ζα αλαθέξεηαη ξεηά ε 
ζπκκφξθσζε ή κε ζε φια ηα ζεκεία ησλ πξνδηαγξαθψλ έλα πξνο έλα. Ζ ζπκκφξθσζε λα 
απνδεηθλχεηαη κε παξαπνκπέο ζε ζπλεκκέλα θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ. 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Α) Δνόρ ςπεπησοηομογπάθος για ηιρ ανάγκερ ηηρ Γςναικολογικήρ Κλινικήρ, 

πποςπολογιζθείζαρ δαπάνηρ 24.000 €. 

 

      ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΓΥΡΧΜΟΤ ΤΠΔΡΖΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ 

 Πξναηξεηηθά λα δηαζέηεη έγρξσκε νζφλε ηερλνινγίαο LED πςειήο επθξίλεηαο δηαγψληαο 

δηάζηαζεο ηνπιάρηζηνλ 17’ κε δπλαηφηεηα θίλεζεο δεμηά – αξηζηεξά 

 Πξναηξεηηθά ελζσκαησκέλε ηερληθή ιήςεο αξκνληθψλ ζπρλνηήησλ 

 Να δηαζέηεη ζχγρξνλε κνλάδα ζθιεξνχ δίζθνπ 
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 Να έρεη >2 εμφδνπο νη νπνίεο λα αλαθεξζνχλ πξνο αμηνιφγεζε 

 Να είλαη θαηάιιεινο γηα φιεο ηηο θιηληθέο εμεηάζεηο θαη εηδηθφηεξα ζε φιεο ηηο εθαξκνγέο 

Μαηεπηηθήο – Γπλαηθνινγίαο 

 Να ιεηηνπξγεί κε ηερληθέο απεηθφληζεο ( b-mode, m-mode, pw,cfm,pd) 

 Να έρεη δπλαηφηεηα απεηθφληζεο ( m-mode, παικηθνχ Doppler, έγρξσκνπ Doppler ) ζε φιεο ηηο 

ζαξψζεηο θαη φιεο ηηο ερνβφιεο θεθαιέο γηα βέιηηζηε θιηληθή απφδνζε 

 Να έρεη πςειφ ξπζκφ αλαλέσζεο ηεο εηθφλαο 

 Να απεηθνλίδεη ζε βάζνο ζάξσζεο έσο πεξίπνπ 35 – 40 cm 

 Nα δηαζέηεη ζχζηεκα κεγέζπλζεο zoom πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ 

 Να δηαζέηεη ζχγρξνλα παθέηα κεηξήζεσλ θαη ππνινγηζκψλ γηα φια ηα είδε απεηθνλίζεσλ ζηηο 

θιηληθέο εθαξκνγέο ηεο Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο 

 Να δηαζέηεη δηαγλσζηηθή κνλάδα, ε νπνία λα δηαζέηεη φια ηα πξνεγνχκελα απαηηνχκελα 

ιεηηνπξγηθά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Ζρνβφινο δηαθνηιηαθή θεθαιή κε ηερλνινγία εχξνπο θεληξηθψλ ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο ζην 2D 

απφ πεξίπνπ 1 έσο  5-6 MHz 

 Ζρνβφινο δηαθνιπηθή θεθαιή  κε ηερλνινγία εχξνπο θεληξηθψλ ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο ζην 2D 

απφ πεξίπνπ 4,5 έσο 8 MHz 

 Πξναηξεηηθά εθηππσηήο ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ ππέξερν 

 Απαηηνχκελε ελέξγεηα κε ηάζε δηθηχνπ 220 V 

 Ο ππεξερνηνκνγξάθνο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα θαιχπηεη ηα δηεζλή πξφηππα αζθαιείαο θαη 
λα θέξεη ζήκαλζε CE ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ. Ο θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο ζα πξέπεη 
λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 13485. 

 

 Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα πιεξνί ηηο δηαηάμεηο ηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348 
πεξί «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ 
πξντφλησλ» (ΦΔΚ 32/Β/16.01.2004) θαη λα έρεη πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο θαηά ISO 
9001 θαη 13485 γηα ηε δηαλνκή θα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.  

 

 Να παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 2 έηε θαη δέζκεπζε παξνρήο 

αληαιιαθηηθψλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε. Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

εγγχεζεο, ην Ννζνθνκείν δελ ζα επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ηνπ κεραλήκαηνο ή κέξνπο 

απηνχ πξνεξρφκελε απφ ηελ ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα επηβαξχλεηαη κε θαλέλα 

πνζφλ γηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θαη ινηπά έμνδα απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. ηελ 

παξερφκελε εγγχεζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα πξνιεπηηθφ έιεγρν 

ζπληήξεζεο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ψζηε ην κεράλεκα λα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε 

εηνηκφηεηαο. Ζ ζπρλφηεηα ησλ πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά 

θαη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο νδεγίεο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

 Ο δηαγσληδφκελνο ππνρξενχηαη λα ζπλππνβάιεη νπσζδήπνηε: 
 

•  Πιήξεο εγρεηξίδην ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ κε αλαιπηηθή 
πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ πξσηνθφιισλ θαη ιεηηνπξγηψλ γηα φιεο ηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο 
κεηαθξαζκέλν νπσζδήπνηε ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, 
ελψ ζηελ αξρηθή πξνζθνξά (ζηνλ επηκέξνπο θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο) κπνξεί λα δνζεί 
ζηελ αγγιηθή θαη θαηά πξνηίκεζε θαη ζηελ Διιεληθή.  

• Πιήξεο εγρεηξίδην ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ (SERVICE MANUAL) ζηελ 
Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα, θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Σα εγρεηξίδηα ζα 
παξαδνζνχλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην Σκήκα Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο. 
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 Ο πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη νξγαλσκέλν ηκήκα ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο, θαζψο 
θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, κε πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν γηα ηε παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη ππνζηήξημεο ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. Να θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. 
 

 Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ (ρξήζηεο) θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ 
ηκήκαηνο ηεο βηνηαηξηθήο ηερλνινγίαο  φζνλ αθνξά ηελ ρξήζε θαη ζπληήξεζε  ησλ 
κεραλεκάησλ.   

 Γπλαηφηεηα παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη εθηέιεζεο ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ εληφο 
δηαζηήκαηνο εμήληα (60) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
απφθαζεο θαηαθχξσζεο. 

 

 Ζ πξνζθνξά λα ζπλνδεχεηαη απφ θχιιν ζπκκφξθσζεο φπνπ ζα αλαθέξεηαη ξεηά ε 
ζπκκφξθσζε ή κε ζε φια ηα ζεκεία ησλ πξνδηαγξαθψλ έλα πξνο έλα. Ζ ζπκκφξθσζε λα 
απνδεηθλχεηαη κε παξαπνκπέο ζε ζπλεκκέλα θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ. 

 

      B) Δνόρ κολποζκοπίος για ηιρ ανάγκερ ηηρ Γςναικολογικήρ Κλινικήρ,                

πποςπολογιζθείζαρ δαπάνηρ 7.000€. 

     ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΟΛΠΟΚΟΠΗΟΤ 

 Τςειή αλάιπζε 

 Αθξηβήο αλαπαξαγσγή εηθφλαο ηξηψλ δηαζηάζεσλ 

 Δπξχ νπηηθφ πεδίν κεγάινπ βάζνπο 

 Δμαηξεηηθή αληίζεζε 

 χζηεκα πξνβνιήο ζηελ νζφλε ή καγλεηνζθφπεζεο 

 Κιίκαθεο κεγέζπλζεο 

 Δζηηαθή απφζηαζε πεξίπνπ 28 – 30 mm 

 Οπηηθά πεδία πεξίπνπ απφ 20 – 80 mm 

 Βάζνο πεδίνπ πεξίπνπ απφ 0,7 – 4,5 mm 

 Φσηεηλφηεηα ιπρλίαο 

 Ρννζηάηεο γηα ηελ ξχζκηζε ηεο θσηεηλφηεηαο 

 Ρπζκηδφκελα πξνζνθζάικηα 

 Δπηινγή εκθάληζεο κε πξάζηλν θίιηξν ελζσκαησκέλν 

 Ρπζκηδφκελν χςνο εξγαζίαο 

 Απαηηνχκελε ελέξγεηα κε ηάζε δηθηχνπ 220 V 

 Σν θνιπνζθφπην ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα θαιχπηεη ηα δηεζλή πξφηππα αζθαιείαο θαη λα 
θέξεη ζήκαλζε CE ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ. Ο θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο ζα πξέπεη λα 
δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 13485. 

 

 Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα πιεξνί ηηο δηαηάμεηο ηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348 
πεξί «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ 
πξντφλησλ» (ΦΔΚ 32/Β/16.01.2004) θαη λα έρεη πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο θαηά ISO 
9001 θαη 13485 γηα ηε δηαλνκή θα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.  

 

 Να παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 2 έηε θαη δέζκεπζε παξνρήο 

αληαιιαθηηθψλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε. Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

εγγχεζεο, ην Ννζνθνκείν δελ ζα επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ηνπ κεραλήκαηνο ή κέξνπο 

απηνχ πξνεξρφκελε απφ ηελ ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα επηβαξχλεηαη κε θαλέλα 
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πνζφλ γηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θαη ινηπά έμνδα απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. ηελ 

παξερφκελε εγγχεζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα πξνιεπηηθφ έιεγρν 

ζπληήξεζεο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ψζηε ην κεράλεκα λα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε 

εηνηκφηεηαο. Ζ ζπρλφηεηα ησλ πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά 

θαη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο νδεγίεο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

 Ο δηαγσληδφκελνο ππνρξενχηαη λα ζπλππνβάιεη νπσζδήπνηε: 
 

• Πιήξεο εγρεηξίδην ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή 
ησλ αληίζηνηρσλ πξσηνθφιισλ θαη ιεηηνπξγηψλ γηα φιεο ηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο 
κεηαθξαζκέλν νπσζδήπνηε ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, 
ελψ ζηελ αξρηθή πξνζθνξά (ζηνλ επηκέξνπο θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο) κπνξεί λα δνζεί 
ζηελ αγγιηθή θαη θαηά πξνηίκεζε θαη ζηελ Διιεληθή.  

• Πιήξεο εγρεηξίδην ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ (SERVICE MANUAL) ζηελ 
Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα, θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Σα εγρεηξίδηα ζα 
παξαδνζνχλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην Σκήκα Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο. 

 

 Ο πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη νξγαλσκέλν ηκήκα ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο, θαζψο 
θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, κε πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν γηα ηε παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη ππνζηήξημεο ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. Να θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. 
 

 Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ (ρξήζηεο) θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ 
ηκήκαηνο ηεο βηνηαηξηθήο ηερλνινγίαο  φζνλ αθνξά ηελ ρξήζε θαη ζπληήξεζε  ησλ 
κεραλεκάησλ.   

 

 Γπλαηφηεηα παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη εθηέιεζεο ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ εληφο 
δηαζηήκαηνο εμήληα (60) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
απφθαζεο θαηαθχξσζεο. 

 

 Ζ πξνζθνξά λα ζπλνδεχεηαη απφ θχιιν ζπκκφξθσζεο φπνπ ζα αλαθέξεηαη ξεηά ε 
ζπκκφξθσζε ή κε ζε φια ηα ζεκεία ησλ πξνδηαγξαθψλ έλα πξνο έλα. Ζ ζπκκφξθσζε λα 
απνδεηθλχεηαη κε παξαπνκπέο ζε ζπλεκκέλα θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ. 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ –  ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 

Χριςθ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ ςε θλεκτρονικοφσ διαγωνιςμοφσ του ΕΣΗΔΗΣ 
Για τθν εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςε διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με αξία άνω 
των εκάςτοτε ορίων τθσ ΕΕ, οι οποίεσ και διεξάγονται μζςω του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), και ειδικότερα κατά τα οριηόμενα ςτθν υπ’ αρικ. 56902/215 ΥΑ - ΦΕΚ1924/Β/02.06.2017 
και ςτθν υπ’ αρικ. 117384 ΚΥΑ ΦΕΚ 3821/Β/31.10.2017 που αφοροφν ςτθν λειτουργία του ΕΣΘΔΘΣ, προτείνεται 
οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ και οι οικονομικοί φορείσ να εφαρμόηουν τθν ακόλουκθ διαδικαςία 
δθμιουργίασ και υποβολισ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ με τθ χριςθ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ διαχείριςθσ eΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ : 
1.Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ ςυντάςςουν με χριςθ μίασ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ,  
εκείνο το πρότυπο ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ που επικυμοφν για τον εκάςτοτε διαγωνιςμό τουσ, και το παράγουν ςε μορφι 
αρχείων τφπου XML και PDF, τα οποία και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. 
2.Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ, αναρτοφν ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
ςτο ΕΣΘΔΘΣ τα παραχκζντα αρχεία ωσ εξισ: 
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-το περιεχόμενο του αρχείου τφπου PDF είτε ενςωματϊνεται ςτο, ψθφιακά υπογεγραμμζνο, κείμενο τθσ 
διακιρυξθσ, είτε αναρτάται το αρχείο τφπου PDF, ψθφιακά υπογεγραμμζνο, ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ 
τθσ διακιρυξθσ και 
- το αρχείο τφπου XML αναρτάται επικουρικά για τθ διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να το 
χρθςιμοποιιςουν για τθ δθμιουργία μζςω μίασ  υπθρεςίασ e ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ τθσ ςχετικισ απάντθςθσ τουσ. 
3. Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να υποβάλουν με τθν προςφορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το πρότυπο ΕΕΕΣ 
όπωσ αυτό ζχει οριςτεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ/τουσ ανακζτοντεσ φορείσ ςτθ διακιρυξθ (ιτοι είτε ςτο 
κείμενο αυτισ είτε ςτο ξεχωριςτό αρχείο τφπου PDF που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ) ςε μορφι 
αρχείου τφπου PDF ψθφιακά υπογεγραμμζνο κατά τα οριηόμενα ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο και ςτθ 
διακιρυξθ. 
4. Για τθ ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ του απαιτοφμενου ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, προτείνεται 
να χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ επικουρικό αρχείο τφπου XML. Στθ ςυνζχεια 
μζςω μίασ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ e ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ παράγουν τθν απάντθςθ τουσ ςε αρχείο τφπου PDF, το οποίο 
και αποκθκεφουν,  αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ 
φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου τφπου XML ςτα ςυνθμμζνα του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, οι 
οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ’ ευκείασ ςε μία υπθρεςία e ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ και να δθμιουργοφν 
το ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ από τθν αρχι: να ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον εκάςτοτε 
διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ, να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ και να παράγουν 
αρχείο τφπου PDF προκειμζνου να το υπογράψουν ψθφιακά και να το επιςυνάψουν ςτα ςυνθμμζνα τθσ 
θλεκτρονικισ προςφορά τουσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 
Σθμείωςθ: 
Σε διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με αξία κάτω των εκάςτοτε ορίων τθσ ΕΕ, οι οποίεσ και διεξάγονται μζςω του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), προτείνεται οι ανακζτουςεσ 
αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ και οι οικονομικοί φορείσ να εφαρμόηουν κατ’ αναλογία τθν ανωτζρω διαδικαςία 
δθμιουργίασ και υποβολισ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν eΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ τθσ πλατφόρμασ 
Promitheus ESPDint. 
 
Επιςθμαίνεται ότι από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και 
διαχείριςθσ του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ). Η χριςθ τθσ ωσ άνω υπθρεςίασ για τθ 
ςφνταξθ του ΤΕΥΔ είναι προαιρετικι για τισ ανακζτουςεσ αρχζσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ, κακϊσ 
εξακολουκοφν να ζχουν τθ δυνατότθτα να διαμορφϊςουν το .doc αρχείο που είναι διακζςιμο ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ ςτθ διαδρομι http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-
egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-
katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ III – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 1 – ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

Ονομαςία  Τράπεηασ:  

Κατάςτθμα:  

(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX)  

Θμερομθνία Ζκδοςθσ                                                      Ρροσ: Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΩ.   

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ 
και διηιςεωσ, υπζρ *Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρείασ: τθσ Εταιρείασ …….. ΑΦΜ ……….. οδόσ ……. αρικμόσ 
… ΤΚ………..,+   

*ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιρειϊν   

α)…….…………..... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ………………   

β)……………….…. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ………………   

γ)………………….. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ………………   

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον 
υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,+   

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ ............................., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό 
τθσ….…………. για τθν προμικεια………………, ςυνολικισ αξίασ..................................., ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ.  
................... Διακιρυξι ςασ. 
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω 
διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ *Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρείασ: τθσ εν λόγω Εταιρείασ+ ι *ςε 
περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά για κάκε μια από αυτζσ 
και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι 
Κοινοπραξίασ+   

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε 
ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  
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Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………(Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα: ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι 
μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ).   

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ αυτισ κα παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία ςασ πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηασ μασ που ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο και 
ΝΡΔΔ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το 
Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηα μασ 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 
χαρτοςιμου.   

                                                                                         (Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 

                                                                                    …………………………………………………………… 

 

 

 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότθσ:            
    

Θμερομθνία Ζκδοςθσ:            
   

                                                                      Ρροσ Γ.Ν.Θ « Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ»,  

 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ.       για ευρϊ      . 

Ρλθροφορθκικαμε ότι θ Εταιρεία ι θ Ζνωςθ Εταιρειϊν      , ΑΦΜ ………… οδόσ 
      , αρικμόσ  , ωσ Ανάδοχοσ πρόκειται να ςυνάψει 
μαηί ςασ τθν υπ’  αρικμ.    ςφμβαςθ, που κα καλφπτει τθν ανάκεςθ   
  , ςυνολικισ αξίασ     και ότι, ςφμφωνα με ςχετικό όρο ςτθ ςφμβαςθ αυτι, θ 
Εταιρεία ι Ζνωςθ υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ποςοφ ίςου προσ 5% τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α.  τθσ προμικειασ ειδϊν     και ποςοφ   . 

Μετά τα παραπάνω, θ Τράπεηα    παρζχει τθν απαιτοφμενθ εγγφθςθ υπζρ τθσ Εταιρείασ (ι, ςε 
περίπτωςθ Ζνωςθσ, υπζρ των Εταιρειϊν: 1)   , 2)   , ξεχωριςτά για κάκε μία από αυτζσ και 
ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ 
Ρρομθκευτϊν) και εγγυάται προσ εςάσ με τθν παροφςα, ανεκκλιτωσ και ανεπιφυλάκτωσ, παραιτοφμενθ του 
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, να καταβάλει ςε ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ, ανεξάρτθτα από 
τυχόν αμφιςβθτιςεισ, αντιρριςεισ ι ενςτάςεισ τθσ Εταιρείασ και χωρίσ ζρευνα του βάςιμου ι μθ τθσ 
απαίτθςισ ςασ, με απλι διλωςι ςασ ότι θ Εταιρεία παρζβθ ι παρζλειψε να εκπλθρϊςει οποιοδιποτε όρο τθσ 
ςφμβαςθσ, κάκε ποςό που κα ορίηετε ςτθ διλωςι ςασ και που δεν κα ξεπερνά το οριηόμενο ςτθν εγγφθςθ 
αυτι. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν     . 

          Σασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι  θ υπόψθ εγγφθςθ μασ, κα παραμείνει ςε πλιρθ ιςχφ μζχρι να επιςτραφεί ς’ 
εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ διλωςθ ςασ ότι μασ απαλλάςςετε από τθν υπόψθ 
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εγγφθςθ. Μζχρι τότε, κα παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν άμεςθ καταβολι ς’ εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. 
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ αυτισ κα παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία ςασ πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και ςτα 
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογιηομζνου και του ποςοφ τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ IV– Σχζδιο Σφμβαςθσ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 

 

 Τ Μ Β Α  Η  

 

ηε Θεζζαινλίθε, ζήκεξα ηηο……………….. έηνπο 2021, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: 

 
Αθενόρ 
Σν Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» Οξγαληθή κνλάδα «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» 
πνπ εδξεχεη  ζηε Θεζζαινλίθε κε δηεχζπλζε Διέλεο Εσγξάθνπ 2, Σ.Κ.54634,  ΑΦΜ:999476217 
λφκηκα εθπξνζσπνχκελν απφ ηνλ Γηνηθεηή θ. ……………………, θαη ην νπνίν ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη 
ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «Α΄ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ» 
 
Και αθεηέπος 

ε εδξεχνπζα ζηε ………………, νδφο …………………………………… ΣΚ …………., ηει. 

…………………, ΑΦΜ …………………, Γ.Ο.Τ. ……………………………….   εηαηξία κε ηελ 

επσλπκία ……………………………………………. πνπ   εθπξνζσπείηαη   λφκηκα   απφ ηνλ θ. 

……………………………θαη ζην εμήο, ράξηλ ζπληνκίαο ζα θαιείηαη " Β΄ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ ". 

 

Έσονηαρ ςπότη: 

Α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 

Β) Σελ ππ’ αξηζ. …………. δηαθήξπμε. 

Γ) Σελ απφ ………… πξνζθνξά ηνπ δεχηεξνπ ζπκβαιιφκελνπ. 
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Γ) Σελ ππ' αξηζ. ………………………… θαηαθπξσηηθή απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν δεχηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ αλαθεξχρζεθε Πξνκεζεπηήο, γηα ηα 

αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 1ν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο,  

 
 

ςμθυνήθηκαν, ζςνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία  αποδεκηά  ηα παπακάηυ: 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ-ΑΞΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

1.1. Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα                                .  

Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε ηελ παξαπάλσ ηδηφηεηά ηνπ, αλαζέηεη ζηελ αλσηέξσ εηαηξία ηελ 

πξνκήζεηα «………………», φπσο απηφο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο [αθνινπζεί: 

α) πίλαθαο πνζνηήησλ θαη ηηκψλ ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ β) πίλαθαο αλάιπζεο ηερληθψλ ζηνηρείσλ 

ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ].    

1.2. Σν ππφ πξνκήζεηα πιηθφ ζα βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο 

ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή  πξνζθνξά ηνπ 

Πξνκεζεπηή, πνπ ζεσξνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

         ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ - ΣΟΠΟ  ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

     2.1. Ζ ζχκβαζε ζα ηζρχεη    

2.2. H παξαιαβή ησλ εηδψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο πνπ 
ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221ηνπ Ν.4412/16 ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ. 

Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα δελ 
αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο 
παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 
γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο 
αλάγθεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε 
ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη 
αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο.  

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ 
πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε απφθαζή 
ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν 
ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή 
ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 
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Αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηά ηα αλσηέξσ απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ 
άξζξνπ218 ηνπ λ. 4412/2016. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ 
νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 

Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνπο ρψξνπο ηνπ  
Ννζνθνκείνπ θαη ζα γίλεη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή, πνπ ζα εθδψζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο 
πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. Ζ παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, ηα νπνία ζα 
πξέπεη λα είλαη απνιχησο θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, ζα γίλεη κε έμνδα θαη 
επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ο πξνκεζεπηήο θέξεη ηνλ θίλδπλν κέρξη ηεο νξηζηηθήο παξάδνζεο ηνπ ππφ πξνκήζεηα 
εμνπιηζκνχ εθηφο αλ ε θζνξά ή ε θαηαζηξνθή πξνέιζεη απνδεδεηγκέλα απφ ππαηηηφηεηα ησλ 
ππαιιήισλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Ρεηψο ζπκθσλείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο έρεη 
απνζπξζεί απφ ηελ θπθινθνξία νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ απηφ ζα αληηθαζίζηαηαη 
απφ ηνλ πξνκεζεπηή κε άιιν, ηζνδχλακα ή βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά. 

Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη απφ Δπηηξνπή πνπ ζα νξίζεη ε Τπεξεζία. Ο 
έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ηα 
πξνβιεπφκελα ζηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ πξνζθνξά ηνπ 
πξνκεζεπηή, ηα παξαζηαηηθά πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηνλ εμνπιηζκφ θαη πάλησο, ζχκθσλα κε ηηο 
ππνδείμεηο ηεο παξαπάλσ Δπηηξνπήο. 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δψζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πξνέιεπζεο ήζειε δεηήζεη 
ν θνξέαο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. 
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ζηα δειηία απνζηνιήο θαη ην ηηκνιφγην πψιεζεο ηνλ 
αξηζκφ ηεο ζχκβαζεο. 

Γηα ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή πνηνηηθή παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ απφ ηελ αξκφδηα 
επηηξνπή, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε παξάδνζε ησλ ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ θαη πην 
ζπγθεθξηκέλα πιήξεο ζεηξά ηεπρψλ κε νδεγίεο ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ( 
ΟperationandServicemanual) ζηελ αγγιηθή θαη ειιεληθή γιψζζα. 
Όηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε ηζρχεη ν Ν. 4412/2016 πνπ ηελ δηέπεη. 

6.2.2 Αλ ε παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ 
ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή 
ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην 
ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ 
ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε 
απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, 
πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηά ηα αλσηέξσ απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ, 
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε 
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ , ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο 
θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο 
δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε  ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια.  

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 
πξνβιεπφκελσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Οπνηαδήπνηε 
ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

 ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΗ 
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Ζ  ζπλνιηθή θαηαθπξσζείζα αμία γηα ηελ πξνκήζεηα ……………………..αλέξρεηαη ζηα € …………….άνες 
ΦΠΑ, ήηοι € …………….με ΦΠΑ θαη γηα ηα δπν Ννζνθνκεία.  

Όια ηα ηηκήκαηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη δελ 

ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη γηα ην ρξφλν 

ηζρχνο ησλ λνκίκσλ παξαηάζεσλ. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΔΓΓΤΗΔΙ 

4.1. Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ. 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε, ν Πξνκεζεπηήο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, θαηέζεζε ηελ ππ’αξηζκ. ……..εγγπεηηθή επηζηνιή  πνζνχ  …………..επξψ, ην νπνίν αληηζηνηρεί 

ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπvoιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α.). ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο παξαηείλεηαη αλάινγα.  

4.2.Ζ αλσηέξσ εγγχεζε ζα επηζηξαθεί ζηνλ Πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηνπ πιηθνχ, ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ 

απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.  

 

4.2    Δγγύηζη καλήρ λειηοςπγίαρ 
Ο Αλάδνρνο κεηά ην πέξαο ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, πξηλ απφ ηελ 
απνδέζκεπζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη 
εγγπεηηθήεπηζηνιή θαιήο ιεηηνπξγίαο νλνκαζηηθήο αμίαο €3.540,00 ,κε ρξφλν ηζρχνο θαηά δχν (2) 
κήλεο κεγαιχηεξν απφ ηελ ζπκβαηηθή πεξίνδν θαη ε αμία ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζην 3% ηεο ζπκβαηηθήο 
αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α (ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ), ηφζν γηα ηα επηκέξνπο ηκήκαηα πνπ απαξηίδνπλ 
ην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα, φζν θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θαη ην Τπφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ΄. 

4.3. Καηά ηα ινηπά, σο πξνο φ,ηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ νηθεία ζέζε ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

5.1. Ζ πιεξσκή ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή απφ ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή, κε βάζε ηε ζπζθεπαζία, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή ησλ εηδψλ, φπσο απηά 

πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.  

5.2. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά ηεv νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ  θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε παξαιαβήο ησλ εηδψλ κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ 

θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή 

5.3. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€). 

5.4. Υξφλνο εμφθιεζεο: εληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ 

ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

5.5. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ 
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πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.). 

5.6. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ.  

5.7. ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή θαζίζηαηαη ππεξήκεξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4152 «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ 

λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» (ΦΔΚ 107/9-5-2013) παξαγ. Ε5 «ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔΣΑΞΤ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΑΡΥΧΝ».  

5.8. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ ή εμψδηθσλ  

δηελέμεσλ κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ πξνκεζεπηή , πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, 

θαζψο θαη β) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Ν. 4412/2016.. Δπίζεο, δελ 

πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο, πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ παξφρνπ (κε 

έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ θ.ι.π.). 

5.9. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 
αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, 
θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 
Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 (ν ρξφλνο θαη ε δηαδηθαζία θξάηεζεο 
ησλ σο άλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, θαζψο θαη θάζε αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο σο άλσ θξάηεζεο 
εμαξηάηαη απφ ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη 
Οηθνλνκηθψλ). 

γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 
αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 
Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016) 

ε) Κξάηεζε 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 3580/2007. 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ’ 
απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 
εηζνδήκαηνο αμίαο 4% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

Ο αλαινγνχλ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ (%) γηα ηα δεηνχκελα  είδε  βαξχλεη ην Ννζνθνκείν θαη ζα ππνινγίδεηαη 
ρσξηζηά. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΚΤΡΩΔΙ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

6.1.  Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, 

o Πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ’ απηή, 

εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά, ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά 

κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηνπ. 

6.2. Ο Πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ αλάζεζε ή απφ ηελ ζχκβαζε, 

εθφζνλ: 

6.2.1. Σν πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηήζεθε κε επζχλε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
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6.2.2.  πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

6.4. ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε ή ηε ζχκβαζε, 

επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ, ην oπoίo ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή 

δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016. 

6.5. ε πεξίπησζε παξάδνζεο πιηθνχ ην νπνίν, παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, 

ρσξίο φκσο λα επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ, είλαη δπλαηή ε παξαιαβή ηνπ,κε έθπησζε επί ηεο 

ζπκβαηηθήο ηηκήο, έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, θαηά ηε 

δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 208 & 209  ηνπ Ν.4412/2016.  

6.6.  ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα πιηθά θνξησζνχλ - παξαδνζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε απηνχ, θαη πάλησο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 

ηεο παξάηαζεο πνπ ελδερνκέλσο ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή,  ηα πξφζηηκα ηνπ 

άξζξνπ 207 ηνπ Ν.4412/2016, θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ην άξζξν απηφ. 

6.7. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, o πξνζθέξσλ επζχλεηαη θαη γηα θάζε 

δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο.  

6.8.  Διδική πήηπα ακεπαιόηηηαρ: Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν πξνζθέξσλ ή νη λφκηκνη 

εθπξφζσπνί ηνπ, δεζκεχνληαη φηη, ζε φια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο, 

δελ ελήξγεζαλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη φηη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα κελ ελεξγνχλ θαη’ απηφλ 

ηνλ ηξφπν θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε απηήο.  

 ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ξήηξαο αθεξαηφηεηαο εθ κέξνπο ηνπ πξνζθέξνληα κέρξη 

ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, απηφο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Οη ππνρξεψζεηο θαη νη απαγνξεχζεηο ηεο 

ξήηξαο αθεξαηφηεηαο θαηαιακβάλνπλ φια ηα κέιε απηήο, ζε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ 

8.1. Ο Πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλνο γηα ηελ κε έγθαηξε θφξησζε - παξάδνζε ηνπ ππφ 

πξνκήζεηα πιηθνχ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. Χο αλσηέξα βία λνείηαη θάζε γεγνλφο 

απξφβιεπην, ην νπνίν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα απνηξαπεί έζησ θαη κε ηε ιήςε κέηξσλ 

άθξαο επηκέιεηαο θαη ζχλεζεο, έλεθα ηνπ νπνίνπ θαζίζηαηαη αλέθηθην ζηνλ Πξνκεζεπηή λα πξνβεί ν ίδηνο ή 

κέζσ ηξίησλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.  

8.2. ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 204 ηνπ Ν. 4412/2016, ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη κέζα ζε δηάζηεκα είθνζη 

(20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ έιαβε ρψξα ην γεγνλφο πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία λα ην αλαθέξεη εγγξάθσο θαη 

λα πξνζθνκίζεη ζε Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. ε πεξίπησζε πνπ ν 

Πξνκεζεπηήο δελ πξνζθνκίζεη ηέηνηα ζηνηρεία ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα επηθαιεζηεί ηε ζπλδξνκή ιφγνπ 

αλσηέξαο βίαο  γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.  

8.3. Γεγνλφηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδχλσλ ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

Πξνκεζεπηή θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, δελ 

ζπληζηνχλ ιφγνπο αλσηέξαο βίαο.  

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
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 Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. Σξνπνπνίεζε απηψλ κπνξεί λα γίλεη κφλνλ εγγξάθσο, 
ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ πξνεγνχκελε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 
4412/2016. 

 Έρνπλ πιήξε ζπκβαηηθή ηζρχ θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, ζην κέηξν πνπ δελ 
αληίθεηληαη ζηνπο φξνπο απηήο, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ηζρχνο: α) ν Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 47/η. 
Α΄/08.08.2016) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 
2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα, β) ε δηαθήξπμε ηνπ 
δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ, γ) ε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή, δ) νη δηεπθξηληζηηθέο 
ηνπ επηζηνιέο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

                   ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ 

Ζ χκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
χκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Κακία αλαζεψξεζε ηηκψλ δελ πξνβιέπεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο χκβαζεο θαη ησλ ηπρφλ 
άζθεζεο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ 

11.1. Κάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (ή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, εθφζνλ 

απνξξέεη απ’ απηήλ) κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Πξνκεζεπηή θαη αθνξά (ελδεηθηηθά) ηελ 

εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ηελ εξκελεία απηήο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ή/ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεξψλ ή ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο, επηιχεηαη θαη’ αξρήλ, 

αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ γελέζεψο ηεο, απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πξνο ην 

νπνίν ν Πξνκεζεπηήο πξέπεη λα απεπζχλεη ζρεηηθή αίηεζε. Σν Γ.. απνθαζίδεη νξηζηηθά εληφο εχινγνπ 

ρξφλνπ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν. Δάλ ην Γ.. ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο δελ εθδψζεη απφθαζε επί ηεο αηηήζεσο κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκέξα 

ππνβνιήο ηεο ή αλ ν Πξνκεζεπηήο δελ απνδερζεί ηελ απφθαζε ηνπ Γ.., ηφηε νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε 

δηθαηνχηαη λα εηζαγάγεη ηε δηαθνξά πξνο επίιπζε ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ Γηθαζηεξίσλ. 

11.2. Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο ή ζα ζρεηίδεηαη κ’ απηήλ θαη 

δελ ζα ξπζκίδεηαη θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν, ζα επηιχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θαζ’ χιελ αξκφδηα 

δηθαζηήξηα ηεο Θεζζαινλίθεο. 

11.3. Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο ππ’ αξηζ. 010/2018 

δηαθήξπμεο ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, φπσο 

ηζρχνπλ θάζε θνξά. Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ δελ απνθιείεη ηελ άζθεζε άιισλ δηθαησκάησλ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζπλαθείο κε ηε ζχκβαζε δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη 

ηεο ινηπήο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

 ε επηβεβαίσζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζε δχν (3) φκνηα αληίγξαθα, ηα νπνία,  

αθνχ δηαβάζηεθαλ, ππνγξάθεθαλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, εθ ησλ νπνίσλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή έιαβε έλα 

(1) αληίγξαθν, ελψ ην άιιν έιαβε ν Πξνκεζεπηήο. 

ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

       ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ                                      ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 
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