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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 999189136 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης  - 

Ταχυδρομική διεύθυνση Επαρχιακή Οδός Κύμης - Σωτήρα 

Πόλη ΚΥΜΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 34003 

Χώρα  ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL242007 

Τηλέφωνο 2222350159 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) vtsoumani@gnkymis.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Τσουμάνη Βασιλική  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) https://www.ghkymis.gr/ 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) https://www.ghkymis.gr/ 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΥΜΗΣ “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”», αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή (κατ’ άρθρο 2, παρ. 1 περ. 
2,3 Ν.4412/2016) και ανήκει στο Δημόσιο Τομέα (ΝΠΔΔ). Το Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ανήκει στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια (Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας).   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr/ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης  http://www.promitheus.gov.gr/  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση : 
www.promitheus.gov.gr και την ηλεκτρονική διεύθυνση  https://www.ghkymis.gr/ 

δ)    H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και 
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : https://www.ghkymis.gr/ 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

mailto:vtsoumani@gnkymis.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/%20%20του%20Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
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Χρηματοδότηση της σύμβασης  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2014-2020, Κωδ. ΣΑ ΕΠ0561. Η Δαπάνη για την σύμβαση 
βαρύνει την με Κ.Α.Ε. 9914 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα.   

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στα υποέργα Νο. 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7 της Πράξης: «Προμήθεια Ιατρικού 
Εξοπλισμού του Γ.Ν. - Κ.Υ Κύμης "Γ. Παπανικολάου"», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 54/18-01-2021 
(ΑΔΑ: 69ΗΝ7ΛΗ-ΡΗ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και έχει 
λάβει κωδικό MIS 5072556. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α. - 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού του Γ.Ν. - Κ.Υ Κύμης "Γ. 
Παπανικολάου"» και αφορά τα Υποέργα 1, 2, 3, 4, 5, 6  και 7 συνολικού προϋπολογισμού 318.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) όπως στον παρακάτω Πίνακα 1: 

Πίνακας 1 

Α ΤΜΗΜΑ Α  (Υποέργο 1) CPV 

Προμήθεια Συστήματος Αρχειοθέτησης και Διαχείρισης Ιατρικών Εικόνων - PACS RIS 48000000-8  

Β ΤΜΗΜΑ Β  (Υποέργο 2) CPV 

Προμήθεια Υγρού Κλιβάνου Χειρουργείου 33191100-6  

Γ ΤΜΗΜΑ Γ (Υποέργο 3)   CPV 

Προμήθεια Θαλάμου Αρνητικής Πίεσης 2 Κλινών πλήρως εξοπλισμένου 42512000-8  

Δ ΤΜΗΜΑ Δ (Υποέργο 4)   CPV 

Προμήθεια Φορητού Ακτινολογικού Μηχανήματος με τις Κατάλληλες Κασέτες 33111000-1 

Ε ΤΜΗΜΑ Ε (Υποέργο 5)   CPV 

Προμήθεια Μόνιτορ Παρακολούθησης Ζωτικών  Οργάνων 33195000-3 

ΣΤ ΤΜΗΜΑ ΣΤ (Υποέργο 6)   CPV 

Προμήθεια κλινών ΜΑΦ/ ΜΜΑΦ  33192120-9 

Ζ ΤΜΗΜΑ Ζ (Υποέργο 7)   CPV 

Προμήθεια Video - Λαρυγγοσκοπίου για διασωλήνωση με εξωτερική οθόνη 33100000-1 

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει τα κάτωθι επτά (7) υποέργα: 

Πίνακας 2 

ΤΜΗΜΑ / ΥΠΟΕΡΓΟ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΣΕ €) 
ΦΠΑ (ΣΕ €) 

ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 

ΦΠΑ  (ΣΕ €) 
ΚΑΕ 

Τμήμα Α / Υποέργο 1 48000000-8  1  48.387,10 €   11.612,90 €   60.000,00 €  9914 

Τμήμα Β / Υποέργο 2 33191100-6 1  48.387,10 €   11.612,90 €   60.000,00 €  9914 

Τμήμα Γ / Υποέργο 3 42512000-8 1  44.354,84 €   10.645,16 €   55.000,00 €  9914 

Τμήμα Δ / Υποέργο 4  33111000-1 1  64.516,13 €   15.483,87 €   80.000,00 €  9914 

Τμήμα Ε / Υποέργο 5 33195000-3 6  24.193,55 €   5.806,45 €   30.000,00 €  9914 
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Πίνακας 2 

ΤΜΗΜΑ / ΥΠΟΕΡΓΟ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΣΕ €) 
ΦΠΑ (ΣΕ €) 

ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 

ΦΠΑ  (ΣΕ €) 
ΚΑΕ 

Τμήμα ΣΤ / Υποέργο 6 33192120-9 1  14.516,13 €   3.483,87 €   18.000,00 €  9914 

Τμήμα Ζ / Υποέργο 7 33100000-1 1  12.096,77 €   2.903,23 €   15.000,00 €  9914 

 

Πίνακας 3 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  CPV 
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

1.  
Προμήθεια Συστήματος Αρχειοθέτησης και Διαχείρισης Ιατρικών Εικόνων - 
PACS RIS  

48000000-8  140999 
 

2.  
Προμήθεια Υγρού Κλιβάνου Χειρουργείου  33191100-6 141000 

 

3.  
Προμήθεια Θαλάμου Αρνητικής Πίεσης 2 Κλινών πλήρως εξοπλισμένου 42512000-8 141001 

 

4.  
Προμήθεια Φορητού Ακτινολογικού Μηχανήματος με τις Κατάλληλες Κασέτες   33111000-1 141003 

5.  
Προμήθεια Μόνιτορ Παρακολούθησης Ζωτικών  Οργάνων  33195000-3 141004 

6.  
Προμήθεια κλινών ΜΑΦ/ ΜΜΑΦ  33192120-9 141005 

7.  
Προμήθεια Video - Λαρυγγοσκοπίου για διασωλήνωση με εξωτερική οθόνη 33100000-1 141006 

Προσφορές υποβάλλονται είτε α) για το σύνολο των ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Α+Β+ΓΔ+Ε+ΣΤ+Ζ) είτε β) για ένα ή 
περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ, αλλά για το σύνολο των προϊόντων κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε επτά (7). 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών του παρόντος διαγωνισμού 
ανέρχεται στο ποσό των Τριακοσίων Δέκα Οκτώ Χιλιάδων Ευρώ (€318.000,00) συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: €256.451,61, Φ.Π.Α.: €61.548,39). 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι της παρούσας διακήρυξης. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το σύνολο των τμημάτων σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της 
και για κάθε επιμέρους τμήμα σύμφωνα με το Παράρτημα I από την υπογραφή της. 

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.   

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 107 του  ν. 
4497/2017, το άρθρο 43 του ν. 4605/2019, το άρθρο 33 του Ν. 4608/2019, άρθ. 33 το άρθρο 56 του ν. 
4609/2019, 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   
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 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 του Ν.4072/12 (ΦΕΚ Α΄ 86) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα 
– Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, ειδικότερα δε το άρθρο 324 αυτού «Έγκριση του Σχεδίου Συμφωνίας 
Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΔ) και των εταιρειών «SIEMENS AG» και «SIEMENS 
A.E.». 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις», 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,    

 του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», 

 της αρ. 2879/02-03-2018 (ΦΕΚ Β΄ 879) ΥΑ «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και 
τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου», 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

 του ν.2198/1994 (ΦΕΚ Α’ 43/22-3-1994), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές 
επιχειρήσεις) 

 του ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α’ 139 /27-6-
1997) 

 του π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιων της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις», 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 του αρ.27, παρ.3 του Ν.4472/2017 «Συνταξιοδοτικές Διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση των 
διατάξεων του Ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, 
μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο Δημοσιονομικής 
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στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 74/Α/19-05-2017), όπως αντικαταστάθηκε με το 
Άρθρο τέταρτο, παρ.2 και 11  του Ν.4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α/01-06-2018), «3. Δεν υπάγονται στις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 26, με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, οι 
προμήθειες των φορέων του άρθρου 23, που εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά 
προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και χρηματοδοτούνται από 
εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και όσα συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), τον “Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο” ή άλλα ειδικά συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα (ΕΤΕΠ, CEB κ.λπ.), καθώς και αυτές που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων ή αυτές που χρηματοδοτούνται από εγγεγραμμένες πιστώσεις του Φ 210 ΚΑΕ 5115 και 
5117 και Εράνους. Οι ως άνω προμήθειες δεν απαιτείται να εντάσσονται στο σχεδιασμό και τα 
προγράμματα Προμηθειών και Υπηρεσιών των Φορέων Υγείας», 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΓΡΑΦΑ 

1. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων». 

2. της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

3. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

4. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

5. Την με αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ597/03-01-2019 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Υγείας με περιεχόμενο το διορισμό του Αναπληρωτή Διοικητή του «Γ.Ν. Χαλκίδας - Γ.Ν.-Κ.Υ. 
Καρύστου - Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης», με αρμοδιότητα στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΚΥΜΗ (ΦΕΚ 
16/ΥΟΔΔ/16-01-2019)., αρμοδιότητας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας 

6. Την αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.: 60118/2018 Απόφαση του Υπουργού Υγείας η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
84/22-02-2019 τ. Υ.Ο.Δ.Δ με την οποία συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού 
Νοσοκομείου Χαλκίδας -Γ.Ν. -Κ.Υ. Καρύστου «ΔΙΟΚΛΕΙΟ» -Γ.Ν.-Κ.Υ.  Κύμης  «Γ.  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»,  
αρμοδιότητας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας  

7. Την αρ.ΔΥ6α/Γ.Π.οικ36392/17-3-2009 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και 
απόδοσης του παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των 
συμβάσεων των προμηθειών και υπηρεσιών υγείας (άρθρο 3 του Ν. 3580/2007)» ΦΕΚ Β’ 545/24-
03-2009) 

8. Την κατ’ εξουσιοδότηση του αρ.  3 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) εκδοθείσα αρ. 
5143/11-12-2014 (ΦΕΚ 3335/11-12-2014) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί 

ΑΔΑ: Ω2ΛΒ46904Θ-Ε9Φ
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παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως τροποποιήθηκε με την 
αρ.3491/31-05-20017 (ΦΕΚ 1992/Β/09-06-2017) ΥΑ 

9. Το με ID 113158 -02/10/2020 – ώρα: 04:17 μμ Τεχνικό Δελτίο Πράξης του δικαιούχου “ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΜΗΣ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ " και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα του δικαιούχου, 
που υποβλήθηκε μέσω ΟΠΣ, προς την ΕΥΔΕΠ ΠΣτΕ για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο 
“Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού του Γ.Ν.-Κ.Υ Κύμης "Γ. Παπανικολάου"” (κωδ. ΟΠΣ 5072556), στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020». 

10. Το αρ. πρωτ. 2512/30-11-2020 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ ΠΣτΕ περί υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων της πρότασης. 

11. Τα αρ. πρωτ. 10776/07-12-2020 (πρωτ. ΕΥΔΕΠ 2549/07-12-2020) και 11011/10-12-2020 (πρωτ. 
ΕΥΔΕΠ 2597/14-12-2020) έγγραφα του δικαιούχου και τα από 07/12/2020 και 11/12/2021 
ηλεκτρονικά μήνυμά του, με τα οποία υποβλήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινήσεις. 

12. Το αρ. πρωτ. 2644/18-12-2020 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ ΠΣτΕ περί υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων της πρότασης. 

13. Το αρ. πρωτ. 58/04-01-2021 (πρωτ. ΕΥΔΕΠ 07/07-01-2021) έγγραφο του δικαιούχου και τα από 
05/01/2021 και 11/01/2021 ηλεκτρονικά μήνυμά του, με τα οποία υποβλήθηκαν συμπληρωματικά 
στοιχεία και διευκρινήσεις. 

14. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της 
αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στη Λίστα ελέγχου πληρότητας & επιλεξιμότητας της 
πρότασης και στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης, τα οποία αποτυπώνονται στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ. 

15. Τη με αριθμ. πρωτ. 23/12-01-2021 θετική εισήγηση του προϊσταμένου της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας για ένταξη της πράξης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 της με αρ.Π1 
2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 3400) "Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων", 

16. της υπ΄αρίθμ.492/09-12-2020 απόφασης της Αναπληρώτριας Διοικήτριας του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης για 
τον ορισμό της επιτροπής σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια Ιατρικού 
Εξοπλισμού του Γ.Ν.-Κ.Υ Κύμης "Γ. Παπανικολάου" (κωδ. ΟΠΣ 5072556),  στο πλαίσιο της 
υπ΄αριθμ. 070 Πρόσκληση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΕΣΠΑ 2014-2020)»,  

17. του υπ΄αρίθμ.35/31-12-2020, Θέμα 25ο, αποσπάσματος πρακτικού του ΔΣ του Γ.Ν. Χαλκίδας - 
Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου - Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης (ΑΔΑ: Ω5Ζ446904Θ-1ΦΥ), 

18. του υπ΄αρίθμ.7/01-03-2021, Θέμα 49ο , αποσπάσματος πρακτικού του ΔΣ του Γ.Ν. Χαλκίδας - Γ.Ν.-
Κ.Υ. Καρύστου - Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης (ΑΔΑ: ΨΞΟΙ46904Θ-1Ρ4), 

19. του υπ΄ αρίθμ.17/15-07-2021, Θέμα ΕΗΔ 19, αποσπάσματος πρακτικού του ΔΣ του Γ.Ν. Χαλκίδας - 
Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου - Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης (ΑΔΑ: 6ΜΩΜ46904Θ-ΒΨΟ) σχετικά με την "ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (κωδ. ΟΠΣ 5072556) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 70 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΣΠΑ 2014-2020) & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ",  

20. του με αρ. πρωτ.2214/08.10.2021 εγγράφου της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί 
διατύπωσης σύμφωνης γνώμης για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, 

21. της με αρ. πρωτ.8433/14.10.2021  Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ.: Ψ2ΠΔ46904Θ-ΘΚΝ). 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη, 23/11/2021 και ώρα  17:00. 

ΑΔΑ: Ω2ΛΒ46904Θ-Ε9Φ
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr  

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ & ΩΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

15/10/2021 15/10/2021  
και ώρα 14:00 

23/11/2021 και ώρα 
17:00 

29/11/2021 και ώρα 
13:00 

  

1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο   

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην 
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικούς Αύξοντες Αριθμούς: 140999,141000,141001, 
141003,141004,141005,141006  για κάθε Τμήμα (Υποέργα 1 έως 7) 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του ν. 4412/2016 :  

• ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΒΟΙΑ  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 
στη διεύθυνση (URL) :  www.dypethessaly.gr στην διαδρομή : Προμήθειες - Συμβάσεις ► Προμήθειες 
ΕΣΠΑ ► Φορέας: Γενικό Νοσοκομείο Κύμης & στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση 
(URL):  https://www.ghkymis.gr/ στην διαδρομή: Διαγωνισμοί ► Ανοικτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί 

Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί 
Ανάδοχος, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών (άρθρο 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, άρθρο 77 παρ. 5 
ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 
379 παρ. 12 ν. 4412/2016).   

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω2ΛΒ46904Θ-Ε9Φ
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συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους,  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

ΑΔΑ: Ω2ΛΒ46904Θ-Ε9Φ
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα: 

1. η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2. η προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ)  

3. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

4. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

5. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

6. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr ). 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, 
στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε 
υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,   

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 
«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 
των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η 
ελληνική έκδοση. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά 
με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική.  

Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των 
προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην αγγλική γλώσσα  χωρίς να απαιτείται επικύρωσή 
τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων 
πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός 
φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την 
αναθέτουσα αρχή   

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
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δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Οι εγγυητικές επιστολές συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος V 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους.  

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό 
της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας 
κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των 
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα 
στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 
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Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται σε ποσό ίσο με το ποσοστό 2%  της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ, του προσφερόμενου είδους 
(ή των προσφερόμενων ειδών) για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι για διάστημα δεκατριών (13) μηνών από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, 
πριν την λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν την λήξη τους, την 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, 
ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή 
το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις 
περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
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εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά 
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β 
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 
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- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 

ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση.  
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος   
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.   

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 
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θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 
και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 
σχετικό γεγονός. 

2.2.3.5.  Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως ισχύει [αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού]. Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις 

ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο 

μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της 

αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα 

δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment 

firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης 

κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες 

αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των 

δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες 

χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.. 
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2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν 
από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με 
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.   

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή να έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος, για επάγγελμα 
συναφές με το αντικείμενο της παρούσας (για τα φυσικά πρόσωπα). 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο 
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εργασιών κατά την τελευταία τριετία (2018,2019,2020) που θα ισούται με το 100% του προϋπολογισμού 
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.   

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 
ετών, τότε ο προαναφερόμενος κύκλος εργασιών, για όσα έτη δραστηριοποιείται , θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ίσος με το 100% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.   

Κάθε προσφέρων οικονομικός φορέας υποχρεούται να δηλώσει με το Ε.Ε.Ε.Σ. ότι διαθέτει τα ανωτέρω 
στοιχεία και έγγραφα και ότι θα προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία στην αναθέτουσα αρχή εφόσον 
αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, μετά την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν από την 
αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά 
από τα μέλη της ένωσης.   

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δυο (2) συμβάσεις προμηθειών ίδιου ή 
παρόμοιου είδους τα τελευταία τρία (3) έτη του συγκεκριμένου τύπου ή αντίστοιχου στο δημόσιο ή 
ιδιωτικό φορέα.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικώς 
από όλα τα μέλη της ένωσης (άρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016). 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης   

Οι οικονομικοί φορείς, για την παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, οφείλουν να συμμορφώνονται 
και να προσκομίσουν: 

• Πιστοποιητικό EN ISO 9001 ή EN ISO 13485 ή ισοδύναμο με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων (μεταφρασμένο στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένο), τόσο του κατασκευαστή όσο 
και του συμμετέχοντος, σε ισχύ 

 
Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) δεν απορρίπτει προσφορά προμηθευτή που πληροί 
ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική 
έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει 
εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές 
καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί με τη Διακήρυξη. Σε αυτή την 
περίπτωση όμως, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον 
ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 56, ότι το έργο, προϊόν ή υπηρεσία, για το οποίο δηλώνει ότι πληροί 
το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι (ή υπερκαλύπτει) στις επιδόσεις ή λειτουργικές 
απαιτήσεις που ορίζει η Διακήρυξη. 

• Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (Φ.Ε.Κ. 32 Β/16-1-2004) «Αρχές και 
κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων» 

• Πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ ΕΕ) που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων.  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
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δεσμών τους με αυτούς,  Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.   

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα 
στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για 
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική  
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου 
εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που 
o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 
αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3..  

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση. 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 

και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες 

οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.  
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2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο 
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται 
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.  

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να 
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά 
από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 

παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 

του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 

συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 

3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. 

α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 

περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 
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καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 

υποχρεώσεις του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 
δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  παρακάτω. 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-
Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 
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Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 
(α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για 
το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 
Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
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συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του 
Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων.. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3.  Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

(α) Δήλωση περί του ολικού ύψους του γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών, για τις τρεις τελευταίες 
οικονομικές χρήσεις (2018, 2019 και 2020) κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του 
οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον 
εν λόγω κύκλο εργασιών. 

(β) Δήλωση περί του ολικού ύψους του γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων 
που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2018, 2019 και 
2020) κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των 
δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών  

(γ) Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων για τις τρεις τελευταίες 
οικονομικές χρήσεις (2018, 2019 και 2020), στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών 
καταστάσεων απαιτείται από την νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.  

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4.  Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που εκτελέστηκαν κατά την τελευταία 
τριετία (2018, 2019 και 2020) ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται αναφέρουν αναλυτικά το τεχνικό και 
επιστημονικό προσωπικό. 

Κατά την σύνταξη του καταλόγου οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να ακολουθήσουν το κάτωθι 
υπόδειγμα : 

α/α Παραλήπτης Προμήθειας Δημόσιος/Ιδιωτικός 
Παραλήπτης 

Σύντομη 
Περιγραφή 
Προμήθειας 

Ημερομηνία 
Παράδοσης 

Συνολική Αξία 
Παραδοθέντων 
Υλικών σε ευρώ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

      

      

      

      

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αναφερόμενα 
σε αυτή πρότυπα. Η ημερομηνία ισχύος των προτύπων θα πρέπει να καλύπτει και την ημερομηνία 
υποβολής της προσφοράς.   
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Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά 
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους 
συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και 
τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του 
διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και 
να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο 
τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η 
σύμβαση.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών.  

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων.  

Τα κριτήρια αξιολόγησης ομαδοποιούνται σε δύο επί μέρους Ομάδες Κριτηρίων, την Ομάδα Α και την 
Ομάδα Β. 

Οι ομάδες αυτές με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας καθεμίας στο σύνολο της βαθμολογίας, 
έχουν ως ακολούθως: 
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ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ με συντελεστή βαρύτητας 
ομάδας 70% στο σύνολο (εβδομήντα τοις εκατό). 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ με συντελεστή βαρύτητας ομάδας 30% στο 
σύνολο (τριάντα τοις εκατό).  

Κριτήρια Ανάθεσης για το Τμήμα Α 

O Πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει τα κριτήρια αξιολόγησης και συντελεστές βαρύτητας οι οποίοι 
περιέχουν αναλυτικά τα κριτήρια με τον συντελεστή βαρύτητας για το ΤΜΗΜΑ Α. 

ΤΜΗΜΑ Α:   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1 ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΕΙΚΟΝΩΝ-PACS 
RIS 

 

 

 

 

Η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομικής 
άποψης προσφορά με 
βάση τη βέλτιστη σχέση 
ποιότητας τιμής 

 

 

 

 

Κ1: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 45% 

Κ2: ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
25% 

Κ3: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
10% 

Κ4: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

20% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

100% 

Κριτήρια Ανάθεσης για το Τμήμα Β 

O Πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει τα κριτήρια αξιολόγησης και συντελεστές βαρύτητας οι οποίοι 
περιέχουν αναλυτικά τα κριτήρια με τον συντελεστή βαρύτητας για το ΤΜΗΜΑ Β. 

ΤΜΗΜΑ Β:   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

2 ΥΓΡΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 

Η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομικής 
άποψης προσφορά με 
βάση τη βέλτιστη σχέση 
ποιότητας τιμής 

 

Κ1: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

50% 

Κ2: ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

20% 

Κ3: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 10% 

Κ4: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

20% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

100% 
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Κριτήρια Ανάθεσης για το Τμήμα Γ 

O Πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει τα κριτήρια αξιολόγησης και συντελεστές βαρύτητας οι οποίοι 
περιέχουν αναλυτικά τα κριτήρια με τον συντελεστή βαρύτητας για το ΤΜΗΜΑ Γ. 

ΤΜΗΜΑ Γ:   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

3 ΘΑΛΑΜΟΣ 
ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ 
ΠΙΕΣΗΣ 2 ΚΛΙΝΩΝ 
ΠΛΗΡΩΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ 

 

Η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομικής 
άποψης προσφορά με 
βάση τη βέλτιστη σχέση 
ποιότητας τιμής 

 

Κ1: ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

40% 

Κ2: ΠΛΗΡΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

20% 

Κ3: ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΔΥΟ ΚΛΙΝΩΝ ΜΑΦ 40% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

100% 

Κριτήρια Ανάθεσης για το Τμήμα Δ 

O Πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει τα κριτήρια αξιολόγησης και συντελεστές βαρύτητας οι οποίοι 
περιέχουν αναλυτικά τα κριτήρια με τον συντελεστή βαρύτητας για το ΤΜΗΜΑ Δ. 

ΤΜΗΜΑ Δ:   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

4 ΦΟΡΗΤΟ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ 
ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 
ΚΑΣΕΤΕΣ 

 

Η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομικής 
άποψης προσφορά με 
βάση τη βέλτιστη σχέση 
ποιότητας τιμής 

 

Κ1: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 50% 2,0%  

Κ2: ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 20%  

Κ3: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 10% 

Κ4: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 20% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

100% 

Κριτήρια Ανάθεσης για το Τμήμα Ε 

O Πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει τα κριτήρια αξιολόγησης και συντελεστές βαρύτητας οι οποίοι 
περιέχουν αναλυτικά τα κριτήρια με τον συντελεστή βαρύτητας για το ΤΜΗΜΑ Ε. 
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ΤΜΗΜΑ Ε:   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

5 ΜΟΝΙΤΟΡ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΖΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

Η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομικής 
άποψης προσφορά με 
βάση τη βέλτιστη 
σχέση ποιότητας τιμής 

 

Κ1: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 50%  

Κ2: ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 20%  

Κ3: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 10% 

Κ4: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 20% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

100% 

Κριτήρια Ανάθεσης για το Τμήμα ΣΤ 

O Πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει τα κριτήρια αξιολόγησης και συντελεστές βαρύτητας οι οποίοι 
περιέχουν αναλυτικά τα κριτήρια με τον συντελεστή βαρύτητας για το ΤΜΗΜΑ ΣΤ. 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ:   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

6 ΚΛΙΝΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΜΑΦ/ΜΜΑΦ 

 

Η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομικής 
άποψης προσφορά με 
βάση τη βέλτιστη 
σχέση ποιότητας τιμής 

 

Κ1: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 50%  

Κ2: ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 20% 

Κ3: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 10% 

Κ4: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 20% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

100% 

Κριτήρια Ανάθεσης για το Τμήμα Ζ 

O Πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει τα κριτήρια αξιολόγησης και συντελεστές βαρύτητας οι οποίοι 
περιέχουν αναλυτικά τα κριτήρια με τον συντελεστή βαρύτητας για το ΤΜΗΜΑ Ζ. 

ΤΜΗΜΑ Ζ:   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟ 
ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ 

ΔΥΣΚΟΛΗΣ 
ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 

Η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομικής 
άποψης προσφορά με 
βάση τη βέλτιστη 

Κ1: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 50%  

Κ2: ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 20% 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΟΘΟΝΗ 

 

σχέση ποιότητας τιμής 

 
Κ3: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 10% 

Κ4: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 20% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

100% 

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 

Όπου: 

U= Τελική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς 

σ= συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου 

Κ= κριτήριο 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Σε όλους τους ανωτέρω υπολογισμούς η στρογγυλοποίηση φθάνει στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Το τρίτο 
δεκαδικό ψηφίο, όταν έχει τιμές 1, 2, 3 και 4 αποκόπτεται, όταν δε έχει τιμές 5, 6, 7, 8 και 9 
στρογγυλοποιείται προς τα άνω. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 
της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος 
αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για 
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές   

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
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τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών   

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην 
κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα με αρ.  
64233/2021 (Β’ 2453/09-06-2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των 
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες).   

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του 
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις 
του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 
όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 
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2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, η Αναθέτουσα Αρχή δίνει σχετικές οδηγίες στο σημείο αυτό 
στους Οικονομικούς Φορείς να επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα πρόσθετα, σε σχέση με τις 
αναφορές (εκτυπώσεις) της παραγράφου 2.4.2.4, σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και 
οικονομική προσφορά) παραπέμποντας, αντίστοιχα, σε παραγράφους της παρούσας διακήρυξης και στα 
σχετικά παραρτήματα με τυχόν υποδείγματα τεχνικής προσφοράς ή και  οικονομικής προσφοράς. 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,  

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Ο Οικονομικός Φορέας δύναται να καταχωρίζει ηλεκτρονικά αρχεία άλλων μορφότυπων, εφόσον αυτό 
απαιτείται ή κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη αποτύπωση, αξιολόγηση ή αξιοποίηση της 
πληροφορίας που αυτό περιέχει (ενδεικτικά:  χρονοπρογραμματισμός έργου σε μορφότυπο MPP/MPX, 
υπολογιστικά φύλλα σε μορφότυπο XLS/XLSX, βίντεο σε μορφότυπο MPG/AVI/MP4 κ.α.) 

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται 
ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 
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α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ 
Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης 
απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που 
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση 
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη 
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β 
του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το 
άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα 
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. 
Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο 
αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού 
αποστολής κατά περίπτωση. 

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την 
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

Επίσης, για την πιο ομαλή και πιο γρήγορη διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης, οι οικονομικοί 
φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή και τα τεχνικά φυλλάδια ή προσπέκτους ή 
βεβαιώσεις στα οποία γίνονται παραπομπές για τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Ειδικούς Όρους. 
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Για κάθε υποέργο-συστημικό αριθμό που θα δοθεί προσφορά, θα κατατεθεί και ξεχωριστός 
υποφάκελος «Δικαιολογητικών Συμμετοχής –Τεχνικής Προσφοράς» και Οικονομικής προσφοράς, 
προκειμένου σε περίπτωση υποβολής προσφυγών, να μην κωλύεται η συνέχιση του διαγωνισμού για 
τα υπόλοιπα υποέργα-συστημικούς αριθμούς. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού1 τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να 
διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 
2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε 
ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης 
ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική 
θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση 
το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:  

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς 
και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

β) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία 
παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.   

Συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα 
παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από 
τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και 
του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

 
1 Βλ. άρθρο 93  του ν. 4412/2016 
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περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν και θα αναγράφουν οπωσδήποτε την ισοδύναμη σύνθεση του 
προσφερόμενου είδους, κατά τις απαιτήσεις των όρων της διακήρυξης, με αντίγραφο αντίστοιχο της 
οικονομικής προσφοράς, χωρίς όμως αναγραφή των προσφερόμενων τιμών.  

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).  

Έτσι, στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
τα κάτωθι τα οποία θα φέρουν και ψηφιακή υπογραφή:  

1. Πλήρης τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση - παραπομπή (ανά 
κεφάλαιο και παράγραφο) τα είδη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της 
διακήρυξης.  

2. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην 
οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των 
τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. (Προσφορές που δεν είναι 
σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται). Τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) και άλλα 
έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική 
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στη ελληνική. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές 
Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση αναφορά στα οικονομικά 
στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται 
από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση τα αναγραφόμενα στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.3.1. 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απόρριψης στον (υπο)φάκελο «Οικονομική 
Προσφορά». 

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 
του Συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία. 

1. Στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά» θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, εκτός των ανωτέρω και ο 
Πίνακας του Παραρτήματος ΙΙΙ, για το/τα είδη για τα οποία υποβάλλουν προσφορά 

Επισημαίνεται ότι : 

• η οικονομική προσφορά που θα συμπληρωθεί στην ηλεκτρονική φόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για κάθε 
είδος του διαγωνισμού που υποβάλλεται προσφορά, θα αντιστοιχεί στο σύνολο του κόστους που 
απαιτείται, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την προμήθεια όλων των απαραίτητων 
υλικών. 

• το σύνολο της υποβαλλόμενης οικονομικής προσφοράς μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με το σύνολο της οικονομικής προσφοράς του 
Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας πρέπει να ταυτίζεται. 
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Στην περίπτωση ασυμφωνίας των καταχωρηθέντων τιμών στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με αυτές του 
Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς υπερισχύουν οι τιμές που έχουν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Προσφορές τμημάτων για τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί τιμές στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
απορρίπτονται ακόμα και εάν η προσφερόμενη τιμή έχει καταχωρηθεί στον Πίνακα Οικονομικής 
Προσφοράς. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με τη 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών (υλικών) στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 
επ’αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στη συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς, για κάθε τμήμα 
είδους του Παραρτήματος Ι της παρούσας, χωρίς ΦΠΑ. 

Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ μπορεί να γίνεται με δύο, τρία ή περισσότερα δεκαδικά ψηφία. Το γενικό 
σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή 
μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες : α) δεν δίνεται τιμή σε ευρώ ή που 
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμνη τιμή, με την 
επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου 102 του ν.4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 1.3. της παρούσας 
διακήρυξης. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τις προσφορές με χρήση 
προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον 
πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής του δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η 
προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν 
προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι 
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη 
κανονική. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση 
αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς 
φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 
ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
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οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 
του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, η οποία δεν επιτρέπεται 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή 
το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 
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ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

•  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά», την 29η/11/2021 και ώρα 13: 00 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή 

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα 
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή . 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά  την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου 
της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των 
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα 
με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016  και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης 
ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και 
της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης 
των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.  

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  
στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 
4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την έκδοση και 
κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που 
δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά κατάταξης, 
με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την αποδοχή ή 
απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.   

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.   

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.  

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων.   

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό 
κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 
Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και 
ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης . 
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Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της 
διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας2.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και 
ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

 
2 Άρθρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016  
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i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά 
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας.  

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της 
Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η 
απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε 
συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην 
οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με 
τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων 
και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού 
αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 
οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης 
χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν 
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.  

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά,  
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β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 

και   

δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 
από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, 
η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει 
για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 
ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 
προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη 
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική 
ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 
πράξης. 

ΑΔΑ: Ω2ΛΒ46904Θ-Ε9Φ





 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

  

Σελίδα 46 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του 
αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. 
Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις 
ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη 
συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης .  

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η 
αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το 
αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη της 
σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την 
άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις 
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του 
ν. 4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης 
διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την 
αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η 
ισχύς της αναστολής.  

Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής 
οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 
1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις 
νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 
ν. 4782/2021 , σύμφωνα με τις οποίες:  

Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των 
αποφάσεων της ΑΕΠΠ.  

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, εκ 
του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 
προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και 
η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε 
(15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό 
αποφανθεί διαφορετικά .  

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να 
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ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η 
κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις    

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής:  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και 
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβαση. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης   και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από 
τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα δύο (2) μηνών. 

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της παρούσας, απαιτείται 
από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης. Η προκαταβολή και η εγγύηση 
προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας 
(τρόπος πληρωμής).  

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά από 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγαθών.  

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται 
μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία 
του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους 
απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 
αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων 
και του εκπρόθεσμου.  

4.1.2.  Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που 
ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης 
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καλής λειτουργίας   Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας»  δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις 
εκατό (5%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα 
μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 6.6 της παρούσας. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του 
υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 
υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.  

Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, 
αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να 
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από 
νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.   

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

Η σύμβαση παρατείνεται μονομερώς, εκ μέρους του Νοσοκομείου, χωρίς επαύξηση του οικονομικού 
αντικειμένου αυτής μέχρι δύο (2) μήνες κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. αυτού. 

Η παράταση αυτή μπορεί να ξεπεράσει τους δύο (2) μήνες χωρίς επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου 
αυτής, μετά από σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και εφόσον συναινέσουν οι προμηθευτές, 
αλλά σε καμία περίπτωση το χρονικό διάστημα των παρατάσεων δεν θα υπερβεί συνολικά τους δώδεκα 
(12) μήνες. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν απορροφηθεί 
πλήρως οι ποσότητες των υλικών, είτε μετά την παρέλευση της αρχικώς προβλεπόμενης διάρκειας των 
δώδεκα (12) μηνών της σύμβασης είτε μετά την παρέλευση και της μονομερούς παράτασης των δύο (2) 
μηνών.  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 
όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο 
οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι 
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 
σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών   

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.   

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:   

α) Ποσοστό 0,07% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του 
Ν.4013/2011 ως τροποπ. με τον Ν.4412/16). 

β) Ποσοστό 3% χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 7 της Υ.Α. 5143 ΦΕΚ 3335/Β/2014). 

γ) Ποσοστό 20% ΟΓΑ χαρτόσημο επί του ανωτέρω χαρτοσήμου (άρθρο 7 της Υ.Α. 5143 ΦΕΚ 3335/Β/2014). 

δ) Ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Α.Ε.Π.Π. 

ε) Ποσοστό 3% χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191, ΦΕΚ 969/Β/17). 

στ) Ποσοστό 20% ΟΓΑ χαρτόσημο επί του ανωτέρω χαρτοσήμου (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191, ΦΕΚ 969/Β/17). 

ζ) Ποσοστό 2% υπέρ ψυχικής υγείας επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση των 
προηγούμενων κρατήσεων (άρθρο 3 του Ν.3580/2007 και άρθρο 24 παρ. 6 του Ν.3846/2010). 

η) Φόρος εισοδήματος 4% για Προμήθειες, 8% για Υπηρεσίες, και 20% για Υπηρεσίες Ελευθ. 
Επαγγελματιών, επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (άρθρο 68 του 
Ν.4172/13). 

θ) Υπέρ του Δημοσίου 0,02% (μόνο σε Συμβάσεις άνω των 60.000,00€ Άρθρ.36/Ν.4412, παρ.6)  

5.1.3. H πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά μέχρι την εξόφληση του 
100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Άρθρο 200 του 
Ν. 4412/2016: 

(α) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, 
αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη του Νοσοκομείου. 

(β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα ή άλλο χώρο του δικαιούχου. 

(γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

(δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγια δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

(ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητα. 

2.Η δαπάνη για την πληρωμή της προμήθειας υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις. 

3.Οποιοσδήποτε άλλος διαφορετικός όρος που τυχόν αναφέρεται στις οικονομικές προσφορές σχετικά με 
τον τρόπο ή χρόνο εξόφλησης της αξίας της προμήθειας ή και άλλες πιθανές ρήτρες, επιφέρει ποινή 
αποκλεισμού, και δεν θα ληφθεί υπόψη από τις επιτροπές του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και δεν δημιουργεί καμία 
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υποχρέωση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ προς τον διαγωνιζόμενο, ούτε θεμελιώνει κανένα δικαίωμα στον 
διαγωνιζόμενου έναντι του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 200 του Ν.4412/2016. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή 
δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6 της παρούσας με την επιφύλαξη 
της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 
203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης.  

Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, 
κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 
συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 
φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του 
προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 
τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με 
μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 
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ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 
φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα 
αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01.   

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και 
την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών 
που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. 
Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η 
διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής. 

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
συμβάσεις. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο3 πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 

 
3 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 
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ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε 
από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 
διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 

ΑΔΑ: Ω2ΛΒ46904Θ-Ε9Φ





 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

  

Σελίδα 56 

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην 
παρούσα να παραδώσει τον εξοπλισμό (οριστική παραλαβή) σε έως τρεις (3) μήνες, όπως αυτό ορίζεται 
στους Ειδικούς Όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Μέσα στο διάστημα 
αυτό (χρόνος παράδοσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα) πρέπει να γίνουν η προσκόμιση του 
μηχανήματος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η μεταφορά του νέου μηχανήματος μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέχρι και 
εντός του χώρου τοποθέτησης του, η εγκατάσταση του νέου μηχανήματος, οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και 
δοκιμές, η παράδοση τους σε κατάσταση λειτουργίας και η προσωρινή παραλαβή του. Ο χρόνος 
παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια για την ημερομηνία 
που προτίθεται να παραδώσει το υλικό 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή του συνοδού εξοπλισμού και των υλικών γίνεται από επιτροπές πρωτοβάθμιες ή και 
δευτεροβάθμιες που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11, εδάφιο β του άρθρου 221 του Ν. 
4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα V της 
παρούσας (σχέδιο σύμβασης). 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών, διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το 
επιθυμεί, μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής 

Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθους τρόπους: πχ μακροσκοπικός έλεγχος – 
χημική ή μηχανική εξέταση  - πρακτική δοκιμασία, κλπ, με βάση το αντικείμενο της προμήθειας. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
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την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στους προκαθορισμένους από τη διακήρυξη και τη σύμβαση χρόνους 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται 
προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία 
της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 

6.3  Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

Δεν αφορά στην παρούσα διακήρυξη  

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5  Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δύναται να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και δείγματα 
(προαιρετικά) σε ποσότητα απόλυτα επαρκή για πρακτική δοκιμασία και για όλα τα ζητούμενα μεγέθη και 
τύπους. 
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Τα δείγματα αυτά και τα προσπέκτους, πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας, την υπογραφή του 
προσφέροντα, τον α/α της κατάστασης και την ονομασία του είδους σύμφωνα με τη διακήρυξη.  

Η κατάθεση γίνεται εντός τριών (3) ημερών από καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 
προσφορών, σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίο θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία και διεύθυνση, 
αριθμό τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου προμηθευτή, τον 
τίτλο του διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. 

Σε περίπτωση, Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς 
και ο αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της.  

6.6  Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την 
αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω 
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται 
για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, 
ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την  κατάπτωση της εγγυήσεως 
καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυήσεων και στην παράγραφο 
4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Τεχνικές Προδιαγραφές  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Επί ποινή αποκλεισμού: 

να δηλώνεται ρητά η συμμόρφωση ή απόκλιση από τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές, τηρώντας την 
ίδια σειρά και αρίθμηση του Παραρτήματος Ι. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα 
σημεία του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 

Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις 
ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Προσφορές που δεν καλύπτουν 
πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ- ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Προμηθευτή που έχει τη μορφή 
ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά και αναλυτική περιγραφή. Σε 
περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω κι έναν από τους όρους 
στον Πίνακα Συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς 
το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια , ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των ειδών, 
του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και 
υποστήριξης κ.λ.π., ή έγγραφες βεβαιώσεις που κατά την κρίση του υποψηφίου Προμηθευτή 
τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Προσφορές οι οποίες θα απαντούν μονολεκτικά 
(π.χ. ΝΑΙ ή ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ κ.λ.π.), με απλή κατάφαση ή επεξήγηση δηλαδή, χωρίς τεκμηρίωση και 
παραπομπές δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει το 
δικαίωμα ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης ή της απόρριψής της ως απαράδεκτης 
με την αιτιολογία της μη πλήρωσης των όρων της Διακήρυξης όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω. 

Συγκεκριμένα, στο φύλλο συμμόρφωσης, που αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, οι παραπομπές θα 
πρέπει να γίνονται στα επίσημα prospectus του κατασκευαστικού οίκου ή σε επίσημες βεβαιώσεις του 
κατασκευαστικού οίκου, για ό,τι δεν αναγράφεται στα prospectus. 

Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές και ειδικούς όρους της Διακήρυξης 
χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και 
prospectus θα αποκλείονται. 

Το σύνολο του ιατρικού εξοπλισμού πρέπει να πληροί όλους τους διεθνείς και Ευρωπαϊκούς 
κανονισμούς ποιότητας και ασφαλείας και να διαθέτει CE Mark και να διαθέτουν (2) έτη εγγύηση καλής 
λειτουργίας.  
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ΤΜΗΜΑ Α: Προμήθεια Συστήματος Αρχειοθέτησης και Διαχείρισης Ιατρικών Εικόνων - 
PACS RIS (Yποέργο 1) με προϋπολογισμό €60.000,00 συμπ. ΦΠΑ  

A/A 
ΟΜΑΔΑ Α:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Το σύστημα αρχειοθέτησης & επικοινωνίας 

ιατρικών εικόνων να είναι της πλέον 

σύγχρονης τεχνολογίας. Στο σύστημα θα 

διασυνδεθούν για διάγνωση και μακροχρόνια 

αρχειοθέτηση εικόνων τα απεικονιστικά 

μηχανήματα τόσο του Ακτινολογικού Τμήματος 

του Νοσοκομείου όσο και του Καρδιολογικού 

και Γυναικολογικού/Μαιευτικού τμήματος. 

 

  

1.1.  

Το σύστημα να διαθέτει κεντρική βάση 

δεδομένων ώστε να διασφαλίζεται η κεντρική 

διαχείριση και ο συγχρονισμός των 

δεδομένων. 

ΝΑΙ 

  

1.1.1.  

Η πρόσβαση των χρηστών στο σύστημα να 

γίνεται με τη χρήση μοναδικού ονόματος και 

κωδικού πρόσβασης. 

ΝΑΙ 

  

1.1.2.  

Το σύστημα να υποστηρίζεται απομακρυσμένα 

(Remote Service Support) και να διαθέτει 

επεκτάσιμη αρχιτεκτονική (όπως αριθμό 

χρηστών & θέσεων εργασίας, επέκταση με RIS 

για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση του 

ακτινολογικού, διασύνδεση HL7, HL7 FHIR, XDS 

DOCS KAI DICOM V3. κλπ). Να διαθέτει CE.  

ΝΑΙ 

  

1.1.3.  

To σύστημα να περιλαμβάνει:  

Α. Κεντρικό σύστημα εξυπηρετητών (Servers) 

με το απαραίτητο υλικό & λογισμικό  για την 

ασφαλή, μακροπρόθεσμη αρχειοθέτηση 

ιατρικών εικόνων  

B. Λογισμικό διαγνωστικών σταθμών 

επεξεργασίας  

Γ. Λογισμικό αναζήτησης και επεξεργασίας 

εικόνων κλινικής επισκόπησης 

ΝΑΙ 

  

1.1.4.  

Α. Κεντρικό σύστημα εξυπηρετητών (PACS 

Server)  

Το σύστημα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, 

επώνυμου κατασκευαστή και να διαθέτει 

τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

 

  

1.1.5.  Αριθμός εξυπηρετητών τουλάχιστον 1 ΝΑΙ   

1.1.6.  
Αριθμός επεξεργαστών ανά εξυπηρετητή 

τουλάχιστον 2  
ΝΑΙ 
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A/A 
ΟΜΑΔΑ Α:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.1.7.  Προσφερόμενη μνήμη >= 16 GB ΝΑΙ   

1.1.8.  

Το λειτουργικό του εξυπηρετητή να είναι 

Windows Server 2016 ή νεότερο έτσι ώστε να 

εξυπηρετείται η εύκολη διαχείριση και 

μελλοντική υποστήριξη του συστήματος. 

ΝΑΙ 

  

1.1.9.  

Η βάση δεδομένων να είναι σύγχρονης και 

διαδεδομένης τεχνολογίας SQL ώστε να 

διευκολύνεται η μελλοντική διαχείριση και 

υποστήριξη του συστήματος. 

ΝΑΙ 

  

1.1.10.  

Η βάση δεδομένων και το λειτουργικό 

σύστημα να φιλοξενούνται σε σκληρούς 

δίσκους, τεχνολογίας SSD διαμόρφωσης HW 

RAID 1 τουλάχιστον. 

ΝΑΙ 

  

1.1.11.  

Να διαθέτει ένα online UPS παρεχόμενης ισχύς 

τουλάχιστον 3000VA με αυτονομία σε full load 

τουλάχιστον 5 λεπτά. 

ΝΑΙ 

  

1.1.12.  
Αποθηκευτικός χώρος εικόνων τουλάχιστον 5 

ΤΒ σε διαμόρφωση HW RAID 5 τουλάχιστον. 
ΝΑΙ 

  

1.1.13.  

Το σύστημα αρχειοθέτησης και διανομής 

εικόνας θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει 

τον παρακάτω φόρτο εργασίας κατ’ έτος για 10 

έτη :  

  Απλές ακτινογραφίες:         25.000  

  Αξονικές Τομογραφίες :        2.000  

  Ψηφιακές Μαστογραφίες:     1.500 

  Υπερηχογραφήματα:            3.500 

  Καρδιολογικοί Υπέρηχοι:      3.500 

  Γ/Μαιευτικά  Υπέρηχοι:         3.500 

ΝΑΙ 

  

1.1.14.  

Το λογισμικό αρχειοθέτησης & διαχείρισης 

ιατρικών εικόνων να διαθέτει τουλάχιστον τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά και λειτουργίες:  

- Αρχειοθέτηση ιατρικών εικόνων DICOM από:  

               1) Κλασσικό Ακτινολογικό , μέσω CR  

               2) Αξονικό τομογράφο  

               3) Ψηφιακό μαστογράφο   

               4) 1 υπερηχογράφο ακτινολογικό  

               5) 1 υπερηχογράφο γυναικολογικό  

               6) 1 υπερηχογράφο καρδιολογικού 

- Απεριόριστες άδειες σύνδεσης σταθμών 

επεξεργασίας άλλων κατασκευαστών μέσω 

ΝΑΙ 
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A/A 
ΟΜΑΔΑ Α:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Query/Retrieve  

- Κεντρική βάση δεδομένων (σύγχρονης και 
διαδεδομένης τεχνολογίας SQL),   για την 
αρχειοθέτηση των ιατρικών 
δεδομένων/εικόνων, για όλους τους χρήστες 
(μέσω του λογισμικό διαγνωστικών σταθμών ή 
και του λογισμικού κλινικής επισκόπησης) 
- Κεντρικό μητρώο χρηστών για τη 
διαβαθμισμένη πρόσβαση στο σύστημα PACS 
(όνομα χρήστη/κωδικός) 
- Περιβάλλον διαχείρισης λογισμικού PACS για 
τη ρύθμιση στοιχείων απεικονιστικών 
συστημάτων, δημιουργία/μεταβολή χρηστών 
συστήματος (μητρώο), διαχείριση υπηρεσιών 
(services), επισκόπηση αρχείων καταγραφής, 
λήψη κατάλληλων αντιγράφων ασφαλείας.  
- Διεπαφή εισαγωγής εξετάσεων στον ιατρικό 
φάκελο του PACS, από μη  ψηφιακά ιατρικά 
εξεταστικά όργανα με τη μορφή DICOMIZED 
PDF  
- Το μητρώο χρηστών PACS να διαθέτει 
επιλογές για τα δικαιώματά τους καθώς και 
την αντιστοίχιση των αδειών χρήσης του 
λογισμικού πρόσβασης (λογισμικό 
διαγνωστικών σταθμών ή λογισμικό κλινικής 
επισκόπησης) σε επίπεδο χρήστη  

- Να περιλαμβάνει διεπαφές HL7 & Dicom 

Worklist για την αντίστοιχη διασύνδεση με το 

πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου και 

τα απεικονιστικά συστήματα, για τη 

μετάδοση/συγχρονισμό δημογραφικών  και 

άλλων στοιχείων. 

1.1.15 
Β. Λογισμικό διαγνωστικών σταθμών 

επεξεργασίας 
 

  

1.1.16 

Το λογισμικό να είναι είτε τύπου web based 

είτε client αρκεί να υποστηρίζει την κλίμακα 

Hounsfield για medical grade 

ακτινοδιαγνωστική απεικόνιση. Προτιμάται η 

λύση εξειδικευμένου client), διαθέσιμο μέσω 

των κεντρικών εξυπηρετητών του συστήματος 

σε όλους τους προαναφερόμενους 

διαγνωστικούς σταθμούς. Να εξυπηρετεί την 

επεξεργασία ιατρικών εικόνων με 

ενσωματωμένο σύστημα ψηφιακής 

ηχογράφησης, αναπαραγωγής και 

δακτυλογράφησης των πορισμάτων. Να 

ΝΑΙ 
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A/A 
ΟΜΑΔΑ Α:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

περιλαμβάνεται 1 άδεια ταυτόχρονου χρήστη 

και να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά 

& λειτουργίες:  

1.1.17 

• Κεντρικό περιβάλλον εργασίας μέσω των 

ευρέως διαθέσιμων φυλλομετρητών (Chrome, 

Firefox κλπ) είτε client.  

     o Αναζήτηση εξετάσεων με πολλαπλά 

κριτήρια (ονοματεπώνυμο ασθενή, τύπος 

εξέτασης, ημερομηνία εξέτασης, κατάσταση 

εξέτασης κ.α.) 

     o Προκαθορισμένα φίλτρα αναζητήσεων με 

τα παραπάνω κριτήρια τουλάχιστον  

     o Εργαλεία διαχείρισης εξετάσεων  

Εισαγωγή σχολίων και επισύναψη αρχείων 
εξετάσεων στον φάκελο εξέτασης  

▪ Εισαγωγή εξετάσεων από CD/DVD/USB κλπ 

ασθενή με αυτόματη προσαρμογή των 

στοιχείων του (patient/study reconciliation) 

▪ Διαχείριση της κατάστασης της 

εξέτασης(διενεργήθηκε, επιβεβαιώθηκε κλπ) 

▪ Αντιστοίχιση/διόρθωση στοιχείων εξέτασης ή 

ασθενή (patient/study merge  edit)  

ΝΑΙ 

  

1.1.18 

Τα εργαλεία διαχείρισης θα παρέχονται μόνο 

σε χρήστες με τα κατάλληλα δικαιώματα o 

Καρτέλα ασθενή όπου θα απεικονίζονται όλες 

οι αποθηκευμένες εξετάσεις του μαζί με τις 

αντίστοιχες διαγνώσεις, σημειώσεις & 

επισυναπτόμενα αρχεία. Φόρτωση και 

επεξεργασία εικόνων επιλεκτικών    εξετάσεων 

για σύγκριση.  

ΝΑΙ 

  

1.1.19 

Λειτουργίες και εργαλεία επεξεργασίας 

ιατρικών εικόνων DICOM: 

      o Εφόσον απαιτείται εγκατάσταση, τα 

εργαλεία επεξεργασίας να εγκαθίστανται 

αυτόματα (στο παρασκήνιο) κατά την πρώτη 

είσοδο του χρήστη χωρίς να απαιτείται 

επέμβαση από εξειδικευμένο προσωπικό          

(μηχανογράφηση κλπ) 

      o Δυναμική φόρτωση εικόνων.  

      o Διάταξη (1Χ1,2Χ2 κλπ), 

παραμετροποιήσιμα πρωτόκολλα διάταξης          

εικόνων (Hanging protocols), υποστήριξη 

πολλαπλών οθονών  

ΝΑΙ 
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A/A 
ΟΜΑΔΑ Α:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

      o Window/level, zoom, pan, scroll/stack, 

reference lines, 3d locator, συγχρονισμένη 

επεξεργασία (link series)  

      o Μετρήσεις (απόσταση, ROI κλπ), 

σημειώσεις (πχ κείμενο) & σήμανση          

εικόνων (πχ βέλος κλπ), o MPR-MIP 

orthogonal/multioblique/curved/cross curved 

με δυνατότητα δημιουργίας νέων DICOM 

σειρών και αποθήκευσή τους με τις υπόλοιπες 

εικόνες, 3D Volume rendering  

      o Σύγκριση εικόνων/εξετάσεων με ίδιο ή 

διαφορετικό κωδικό ασθενή  

      o Εξαγωγή εικόνων σε απλές μορφές (όπως 

JPEG κλπ)  

      o Εκτύπωση σε φιλμ (DICOM Print) & σε 

κοινούς εκτυπωτές  

      o Ψηφιακή ηχογράφηση γνωματεύσεων, 

μέσω μικροφώνου του   σταθμού εργασίας, Να 

διαθέτει παραμετροποιήσιμα πλήκτρα 

συντόμευσης για τον έλεγχο της ηχογράφησης 

(αναπαραγωγή, παύση, επικάλυψη κλπ). 

      o Δακτυλογράφηση γνωματεύσεων με 

παραμετροποιήσιμα πρότυπα, σε 

ενσωματωμένο κειμενογράφο του PACS. Να 

περιλαμβάνονται οι  σχετικές άδειες.  

      o Το κείμενο της γνωμάτευσης να είναι 

αυτόματα διαθέσιμα για επισκόπηση με τη 

φόρτωση των εικόνων στο περιβάλλον 

εργασίας του PACS. 

1.1.20 
Γ. Λογισμικό αναζήτησης και επεξεργασίας 

εικόνων κλινικής επισκόπησης 
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1.1.21 

Κεντρικό περιβάλλον εργασίας μέσω των 

ευρέως διαθέσιμων φυλλομετρητών       

(Chrome, Firefox κλπ) με ειδικό σχεδιασμό για 

την λειτουργία του και σε έξυπνες       

συσκευές (κινητά τηλέφωνα/ταμπλέτες 

Android/iOS κλπ)  

   o Ελεύθερη αναζήτηση εξετάσεων με 

πολλαπλά κριτήρια (ονοματεπώνυμο       

ασθενή, τύπος εξέτασης, ημερομηνία εξέτασης 

κ.α.).  

   o Προκαθορισμένα φίλτρα αναζητήσεων με 

τα παραπάνω κριτήρια τουλάχιστον  

o Εργαλεία διαχείρισης εξετάσεων  

       ▪ Εισαγωγή σχολίων και επισύναψη 

αρχείων στην εξέταση  

       ▪ Εισαγωγή εικόνων από CD/DVD/USB κλπ 

σε επιλεγμένο ασθενή με αυτόματη          

προσαρμογή των στοιχείων του (patient/study 

reconciliation)  

       ▪ Διαχείριση της κατάστασης της εξέτασης 

(διενεργήθηκε, ηχογραφήθηκε,          

δακτυλογραφήθηκε, επιβεβαιώθηκε κλπ)  

       ▪ Αντιστοίχιση/διόρθωση στοιχείων 

εξέτασης ή ασθενή (patient/study          

mergeedit)  

       ▪ Τα εργαλεία διαχείρισης θα παρέχονται 

μόνο σε χρήστες με τα κατάλληλα          

δικαιώματα  

o Καρτέλα ασθενή όπου θα απεικονίζονται 

όλες οι αποθηκευμένες εξετάσεις του μαζί με 

τις αντίστοιχες διαγνώσεις, σημειώσεις &          

επισυναπτόμενα αρχεία. 

ΝΑΙ 

  

1.1.22 

Λειτουργίες και εργαλεία επεξεργασίας 
ιατρικών εικόνων DICOM:  
Το λογισμικό να είναι διαθέσιμο μέσω των 
κεντρικών εξυπηρετητών του συστήματος σε 
οποιαδήποτε θέση εργασίας εντός ή εκτός του 
δικτύου του Νοσοκομείου και να λειτουργεί 
χωρίς εγκατάσταση προγράμματος           
(τεχνολογία HTML5, zerofootprint) σε όλους 
τους βασικούς φυλλομετρητές (Chrome, 
Firefox, κ.α.) και τύπους συσκευών, όπως 
Apple Mac/iOS, Windows, Android.  

ΝΑΙ 

  

1.1.23 Να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω ΝΑΙ   
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χαρακτηριστικά:  
Βασική επεξεργασία εικόνων (zoom, pan, w/l 
κ.α)  
 Αυτόματη προβολή του κειμένου των 
πορισμάτων-γνωματεύσεων παράλληλα με τις 
εικόνες των εξετάσεων στο ίδιο περιβάλλον 
εργασίας. 
 Δυναμική φόρτωση εικόνων .  
 Μετρήσεις (απόστασης, πυκνότητας κλπ) . 
 Nα διαθέτει 50 άδειες ταυτόχρονων χρηστών 
και άνω.  

1.1.24 

Να περιλαμβάνεται διαδικτυακή πύλη 
διασύνδεσης κλινικών μόνο για την          
επισκόπηση εικόνων και πορισμάτων μέσω 
διαβαθμισμένης πρόσβασης με όνομα και 
κωδικό χρήστη. Ο τύπος πρόσβασης θα 
καθοριστεί από το Νοσοκομείο και θα 
περιλαμβάνει είτε περιορισμένη πρόσβαση 
μόνο στις αντιστοιχισμένες με το συγκεκριμένο 
χρήστη (κλινική/ιατρό) εξετάσεις, είτε          
μέσω ελεύθερης αναζήτησης εξετάσεων με 
πολλαπλά κριτήρια (ονοματεπώνυμο ασθενή, 
τύπος εξέτασης, ημερομηνία εξέτασης, 
κατάσταση εξέτασης κ.α.).  

ΝΑΙ 

  

2 

Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτει  ρομποτικό 
σύστημα Αυτόματης Εγγραφής εξετάσεων σε 
CD/DVD με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

• Δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα 
PACS και με άλλα ιατρικά μηχανήματα 
διαγνωστικών απεικονίσεων που 
χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο DICOM 
χωρίς περιορισμό στον αριθμό των 
μηχανημάτων που μπορούν να 
διασυνδεθούν. 

• Αυτόματη εκτύπωση των στοιχείων της 
εξέτασης και του ονόματος του ασθενή 
καθώς και του λογότυπου του 
Νοσοκομείου στην επιφάνεια του 
CD/DVD  

• Αυτόματη εγγραφή λογισμικού DICOM 
VIEWER για την προβολή των 
περιεχομένων των CD/DVD συμβατό 
με τα πλέον πρόσφατα λειτουργικά 
συστήματα Windows XP, Windows 
VISTA, Windows 7 και Windows 8.1  

• Δύο (2) CD/DVD Drives ταχύτητας 
εγγραφής 18x DVD±R/CD-R 
τουλάχιστον  

ΝΑΙ 
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• Σύνδεση όλων των απεικονιστικών 
συστημάτων του ακτινολογικού 
τμήματος που διαθέτουν έξοδο DICOM  

• Θήκη εισαγωγής μέσων εγγραφής: Δύο 
(2) κάδοι από 50 δίσκους έκαστος (100 
CD, 50 CD+50 DVD, 100 DVD), συνολική 
χωρητικότητα 100 δίσκων  

• Ανεξάρτητος κάδος εξαγωγής μέσων 
εγγραφής τουλάχιστον 25 δίσκων  

• Εγγράψιμη μορφή: CD-R, DVD-R, 
DVD+R  

• Τεχνολογία εκτύπωσης ετικετών: Inkjet  

• Ανάλυση εκτύπωσης: Τουλάχιστον έως 
4800dpi  

• Δοχεία μελάνης: μαύρο, κυανό, 
κίτρινο, ματζέντα, ενσωματωμένα στην 
κεφαλή εκτύπωσης ώστε να 
διασφαλίζεται η ποιότητα της 
εκτύπωσης ή πλήρωςανεξάρτητα με 
διακριτά ανταλλακτικά κεφαλής / 
μελανιών. 

• Επίδοση: Τουλάχιστον έως 30DVDs ή 
60 CDs ανά ώρα  

• Πρωτόκολλα δικτύου: DICOM Store 
SCP ( τουλάχιστον έως 24 ταυτόχρονες 
συνδέσεις)  

• Το κάθε recorder να γράφει 
διαφορετικά δεδομένα ταυτόχρονα και 
ανεξάρτητα από το άλλο για γρήγορη 
παραγωγή.  

• Το λογισμικό θέασης των εξετάσεων 
να πραγματοποιεί συγκριτική προβολή 
στην ίδια οθόνη μεταξύ σειρών της 
ίδιας εξέτασης ή μεταξύ σειρών 
διαφορετικής εξέτασης.  

• Να διαθέτει ειδικό λογισμικό 
διαμόρφωσης της ετικέτας  

• Να τυπώνει Λατινικούς και Ελληνικούς 
χαρακτήρες.  

• Να υπάρχει τμήμα τεχνικής 
εξυπηρέτησης για την απομακρυσμένη 
επέμβαση. 

• Τα προβληματικά άγραφα CD να 
αναγνωρίζονται και να απορρίπτονται 
από το  σύστημα προτού αρχίσει η 
διαδικασία αναπαραγωγής των. 

• Τα κατεστραμμένα CDs να εντοπίζονται 
και να απορρίπτονται αυτόματα από 
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το σύστημα 

 

ΟΜΑΔΑ Β:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

3. 
Χρόνος Παράδοσης Τρεις (3) μήνες 

(10%) 

4. 
Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας: Διάρκεια  2 έτη 

(20%) 

ΤΜΗΜΑ Β: Προμήθεια Υγρού Κλιβάνου Χειρουργείου (Yποέργο 2) με προϋπολογισμό 
€60.000,00 συμπ. ΦΠΑ 

A/A 
ΟΜΑΔΑ Α:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

ΓΕΝΙΚΑ 

Κλίβανος υγρής αποστείρωσης ,ειδικός για 

αποστείρωση τυλιγμένων ή ατύλιχτων 

εργαλείων, εργαλείων με αυλούς και 

κοιλότητες 

ΝΑΙ 

  

1.1.  

Ο υπό προμήθεια κλίβανος θα πρέπει να 

είναι πλήρης, καινούργιος, αμεταχείριστος, 

σύγχρονης οπωσδήποτε τεχνολογίας και 

να περιλαμβάνει όλες τις συσκευές και 

εξαρτήματα που απαιτούνται.  

ΝΑΙ 

  

1.2.  

Ο κλίβανος αποστείρωσης να ελέγχεται 

από μικροεπεξεργαστή, να είναι 

κατάλληλος για υγρή αποστείρωση 

ιματισμού, χειρουργικών εργαλείων και 

ελαστικών, σε θερμοκρασία αποστείρωσης 

134ºC και 121ºC σε πιέσεις ανάλογες.  

ΝΑΙ 

  

1.3.  

Ο θάλαμος να είναι διπλού τοιχώματος με 

μανδύα πίεσης. Θάλαμος και μανδύας θα 

πρέπει πιστοποιημένα να έχει υποστεί 

δοκιμές σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

οδηγία PED 2014/68/EU. Τόσο ο θάλαμος 

όσο και ο μανδύας να διαθέτουν 

ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης.  

ΝΑΙ 

  

1.4.  

Ο θάλαμος του κλιβάνου να στηρίζεται σε 

σκελετό από ανοξείδωτο χάλυβα για την 

αποτροπή δημιουργίας σκουριάς ή 

διάβρωσης.  

ΝΑΙ 
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1.5.  

Ο ωφέλιμος χώρος του θαλάμου να είναι 

450 λίτρα τουλάχιστον και η ωφέλιμη 

χωρητικότητα 6 αποστειρωτικές μονάδες. 

ΝΑΙ 

  

1.6.  

Θάλαμος και μανδύας να είναι 

κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα 

υψηλής αντοχής ποιότητας AISI 316L, 

πάχους τουλάχιστον 5mm 

ΝΑΙ 

  

1.7.  

Περιμετρικά στο άνοιγμα θαλάμου να 

υπάρχει κατάλληλη εσοχή η οποία να 

υποδέχεται φλάντζα στεγανοποίησης 

ΝΑΙ 

  

1.8.  

Περιμετρικά ο μανδύας να είναι 

θερμομονωμένος για εξοικονόμηση 

θερμικής ενέργειας.  

ΝΑΙ 

  

1.9.  

Ο κλίβανος να διαθέτει πόρτα 

ολισθαίνουσα. Η πόρτα να είναι 

κατασκευασμένη από τα ίδια υλικά με τα 

οποία είναι κατασκευασμένος ο θάλαμος 

και να αναφερθεί το πάχος του ελάσματός 

της, καθώς επίσης να καλύπτεται από 

μονωτικό υλικό προς αποφυγή 

εγκαυμάτων 

ΝΑΙ 

  

1.10.  

Να διαθέτει σύστημα προστασίας σε 

περιπτώσεις παρεμβολής εμποδίου μεταξύ 

της πόρτας και του περιβλήματός της, 

ώστε να πραγματοποιείται ακινητοποίησή 

της.  

ΝΑΙ 

  

1.11.  

Το ασφαλές κλείσιμο της πόρτας να 

επισημαίνεται με οπτική ένδειξη στον (-

ους) πίνακα (-ες) ελέγχου και να μην είναι 

δυνατή η εκτέλεση του προγράμματος αν 

δεν έχει κλείσει η πόρτα 

ΝΑΙ 

  

1.12.  

Ο κλίβανος να διαθέτει ενσωματωμένη 

ηλεκτρική ατμογεννήτρια (για αυτόνομη 

χρήση) η οποία να είναι κατασκευασμένη 

από ανοξείδωτο χάλυβα AISI316 πάχους 

τουλάχιστον 5mm.Η ατμογεννήτρια να έχει 

ισχύ τουλάχιστον 35 Kw. Επιπλέον η 

ατμογεννήτρια να διαθέτει ασφαλιστική 

βαλβίδα υπερπίεσης. Η ατμογεννήτρια να 

διαθέτει αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 

ασφαλείας.  

ΝΑΙ 

  

1.13.  Ο κλίβανος θα πρέπει να φέρει ηλεκτρική ΝΑΙ   
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αντλία πλήρωσης της ατμογεννήτριας.  

1.14.  

Η στάθμη του νερού στην ατμογεννήτρια 

να επισημαίνεται οπτικά και να διαθέτει 

αυτόματη διάταξη ελέγχου της στάθμης 

του νερού 

ΝΑΙ 

  

1.15.  
Ο κλίβανος να διαθέτει χώρο 

επισκεψιμότητας για συντήρηση 

ΝΑΙ   

1.16.  

Όλες οι ηλεκτρικές και πνευματικές 

βαλβίδες θα πρέπει να είναι υψηλής 

τεχνολογίας, από ανοξείδωτο χάλυβα, 

κατάλληλες για λειτουργία σε υψηλές 

θερμοκρασίες ατμού. Επίσης και οι 

σωληνώσεις να είναι από ανοξείδωτο 

χάλυβα.  

ΝΑΙ   

1.17.  

Τα προγράμματα αποστείρωσης να 

εκτελούνται μέσω ενσωματωμένου 

μικροϋπολογιστή. Ο κύκλος να εκτελείται 

από το μικροϋπολογιστή και το τέλος θα 

επισημαίνεται από ακουστική και οπτική 

ένδειξη.  

ΝΑΙ   

1.18.  

Ένας πλήρης κύκλος θα πρέπει να 

αποτελείται από τις φάσεις: a. 

Προετοιμασία προς αποστείρωση η οποία 

θα περιλαμβάνει τις φάσεις προ κενού και 

προθέρμανσης του υλικού, 

επαναλαμβανόμενη τουλάχιστον τρεις 

φορές. b. Αποστείρωση, με χρόνο 

αποστείρωσης ανάλογο με τα προς 

αποστείρωση υλικά και τη θερμοκρασία 

αποστείρωσης. c. Ξήρανση και 

εξισορρόπηση. Η ξήρανση να 

επιτυγχάνεται μέσω αντλίας κενού και η 

εξισορρόπηση με την ατμοσφαιρική πίεση 

μέσω ειδικού αντιμικροβιακού φίλτρου.  

ΝΑΙ   

1.19.  

Να διαθέτει τα απαραίτητα προγράμματα 

ελέγχου δοκιμής (π.χ. BowieDickTest, 

LeakTestκλπ). Να αναφερθούν αναλυτικά, 

επιπλέον προγράμματα θα αξιολογηθούν.  

ΝΑΙ   

1.20.  

Να διαθέτει έτοιμα προγράμματα 

αποστείρωσης υλικών καθώς και αριθμό 

κενών θέσεων προς προγραμματισμό νέων 

κύκλων αποστείρωσης 

ΝΑΙ   
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1.21.  

Η φάση της ξήρανσης θα πρέπει να 

επιτυγχάνεται με την βοήθεια αντλίας 

κενού τύπου υγρού δακτυλίου 

αποστείρωσης. Να διαθέτει επίσης κομβίο 

έκτακτης ανάγκης.  

ΝΑΙ   

1.22.  

Να διαθέτει σύστημα με το οποίο να μην 

επιτρέπεται η λειτουργία του κλιβάνου 

από μη αρμόδια άτομα (κωδικό χειριστή). 

ΝΑΙ   

1.23.  

Να διαθέτει διακόπτη επείγουσας 

διακοπής (emergencystop)  που να 

ασφαλίζεται με κλειδί. 

ΝΑΙ   

1.24.  

Από την πλευρά φόρτωσης εκφόρτωσης ο 

κλίβανος να διαθέτει πληκτρολόγιο 

χειρισμού και οθόνη, η οποία να δίνει τις 

απαραίτητες ενδείξεις για την εκτέλεση 

του προγράμματος. Στην οθόνη θα πρέπει 

να εμφανίζονται ψηφιακά η πίεση και η 

θερμοκρασία του θαλάμου. Η οθόνη να 

είναι τοποθετημένη πλαγίως του 

ανοίγματος του θαλάμου για να 

αποφεύγεται η επαφή των υδρατμών (που 

βγαίνουν κατά το άνοιγμα του θαλάμου) 

με την οθόνη. 

ΝΑΙ   

1.25.  

Να εμφανίζει επί της οθόνης τις 

προγραμματισμένες συνθήκες λειτουργίας 

και ταυτόχρονα τις ισχύουσες συνθήκες 

λειτουργίας του κλιβάνου. Το menu της 

οθόνης να είναι απαραιτήτως στα 

ελληνικά. (εύκολη – απλή επιλογή 

προγράμματος) 

ΝΑΙ   

1.26.  

Να δίνει (στην οθόνη) πληροφορίες 

τεχνικής φύσης όπως π.χ. για την ανάγκη 

συντήρησης κλπ.  

ΝΑΙ   

1.27.  

Ο κλίβανος να διαθέτει κωδικό πρόσβασης 

για τεχνικούς, μέσω του οποίου θα 

επιτρέπεται η αλλαγή των παραμέτρων 

του προγράμματος, ο έλεγχος των 

συστημάτων του κλιβάνου καθώς και η 

προσθήκη νέων προγραμμάτων.  

ΝΑΙ   

1.28.  

Ο κλίβανος να διαθέτει ψηφιακό 

καταγραφικό, το οποίο να καταγράφει υπό 

μορφή συνάρτησης του χρόνου τη 

θερμοκρασία και την πίεση του θαλάμου. 

ΝΑΙ   
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A/A 
ΟΜΑΔΑ Α:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ταυτόχρονα να καταγράφει την 

ημερομηνία και την ώρα έναρξης του 

προγράμματος. Να αποθηκεύει τους 

τελευταίους 50 τουλάχιστον 

εκτελεσμένους κύκλους. 

1.29.  

Να διαθέτει επιπλέον στην εμπρόσθια 

εξωτερική επιφάνεια τρία αναλογικά 

μανόμετρα που να δείχνουν την πίεση του 

θαλάμου, του μανδύα και της 

ατμογεννήτριας. Επιπλέον ο κεντρικός 

διακόπτης και ο εκτυπωτής να 

προστατεύονται με κάλυμμα και να 

ασφαλίζονται με κλειδαριά. 

ΝΑΙ   

1.30.  

Ο κλίβανος να διαθέτει διατάξεις 

αυτοπροστασίας (όπως π.χ. όταν δεν 

υπάρχει νερό στο δίκτυο). Να διαθέτει 

σύστημα συναγερμού σε περίπτωση 

βλάβης.           Να αναφερθούν αναλυτικά 

οι βλάβες που μπορούν να εντοπιστούν 

καθώς και ο τρόπος ανάγνωσής τους.  

ΝΑΙ   

1.31.  

Ο κλίβανος να διαθέτει τις απαραίτητες 

υποδοχές ώστε να μπορεί να 

πραγματοποιηθεί η διαδικασία 

επικύρωσης φορτίου (validation), εφόσον 

ζητηθεί 

ΝΑΙ   

1.32.  

Να διαθέτει οπωσδήποτε σύστημα ψύξης 

της αποχέτευσης του κλιβάνου και 

σύστημα εξοικονόμησης νερού.  

ΝΑΙ   

1.33.  

Να διαθέτει πλήρη σειρά παρελκομένων 

(π.χ. τροχήλατο φόρτωσης, πλατφόρμα 

φόρτωσης, καλάθια και να αναφερθεί το 

υλικό κατασκευής τους όπως επίσης και ο 

αριθμός των καλαθιών και οι διαστάσεις 

τους κλπ.)  

ΝΑΙ   

2.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ    

2.1.  

Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση 

κατά ISO 14001για να εξασφαλίζεται η 

ορθή, περιβαλλοντολογικά, διαχείριση των 

απορριπτέων αναλωσίμων και 

ανταλλακτικών. 

ΝΑΙ   
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ΟΜΑΔΑ Β:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

3. 
Χρόνος Παράδοσης Τρεις (3) μήνες 

(10%) 

4. 
Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας: Διάρκεια  2 έτη 

(20%) 

ΤΜΗΜΑ Γ: Προμήθεια Προκάτ Θαλάμου Αρνητικής Πίεσης δύο (2) Κλινών πλήρως 
εξοπλισμένου (Yποέργο 3) με προϋπολογισμό €55.000,00 συμπ. ΦΠΑ 

A/A 
ΟΜΑΔΑ Α:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Ο οικίσκος αποτελείται από:    

1.1.  Χώρο ασθενούς  ΝΑΙ   

1.2.  Χώρο προθαλάμου  ΝΑΙ   

1.3.  Χώρο WC µε ντους  ΝΑΙ   

2.  Τεχνικά Χαρακτηριστικά     

2.1. 
Εξωτερικά και εσωτερικά τοιχώματα µε 

θερμομονωτικό̟ πάνελ π̟ολυουρεθάνης 60mm. 

ΝΑΙ   

2.2. 
Εσωτερική επένδυση τοιχωμάτων χώρου 

υγιεινής µε κεραμικά̟ πλακάκια Α΄ ποιότητας. 

ΝΑΙ   

2.3. 
Επίστρωση δαπέδου µε κόντρα πλακέ 

θαλάσσης. 

ΝΑΙ   

2.4. Ενίσχυση δαπέδου ΝΑΙ   

2.5. Οροφή ελευθέρας απορροής. ΝΑΙ   

2.6. Ψευδοροφή µε ανθυγρή γυψοσανίδα. ΝΑΙ   

2.7. Θύρα εισόδου   ΝΑΙ   

2.8. Πόρτα εσωτερική   ΝΑΙ   

2.9. Πόρτα εσωτερική  µε πανό  ̟ ΝΑΙ   

2.10. 
Παράθυρα σταθερά µε διπλούς 

θερμομονωτικούς υαλοπίνακες,  

ΝΑΙ   

2.11. Φεγγίτης σταθερός ΝΑΙ   

2.12. Βενετικές π̟ερσίδες. ΝΑΙ   

2.13. Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση  ΝΑΙ   

2.14. Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση  ΝΑΙ   

2.15.  Εξοπλισμός Χώρων Υγιεινής ΝΑΙ   

2.16. Σταθερός εξοπλισμός χώρων υγιεινής  ̟ ΝΑΙ   

ΑΔΑ: Ω2ΛΒ46904Θ-Ε9Φ
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A/A 
ΟΜΑΔΑ Α:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.17. Πλήρης εξοπλισμός 2 ΚΛΙΝΩΝ ΜΑΦ  ΝΑΙ   

     3. 

Οι δαπάνες για την ηλεκτρομηχανολογική 

μελέτη, τις εργασίες σύνδεσης και τα υλικά 

που θα απαιτηθούν αποτελούν υποχρέωση 

του αναδόχου 

ΝΑΙ   

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1. Χρόνος Παράδοσης Τρεις (3) μήνες 

 

ΤΜΗΜΑ Δ: Προμήθεια Φορητού Ακτινολογικού Μηχανήματος με τις Κατάλληλες Κασέτες 
(κασέτες τύπου ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ) (Yποέργο 4) με 
προϋπολογισμό €80.000,00 συμπ. ΦΠΑ 

A/A 
ΟΜΑΔΑ Α:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  
Τεχνικές προδιαγραφές ποιότητας και 

απόδοσης 

   

1.1.  

Τροχήλατο ακτινολογικό μηχάνημα, 

κατάλληλο για Νοσοκομειακή χρήση, 

ευέλικτο, με μικρές διαστάσεις για τη 

μεταφορά του σε όλους τους χώρους του 

Νοσοκομείου, μικρού βάρους περίπου 

180Κg για τη λήψη ακτινογραφιών επί 

φορείου, επί κλίνης ή εντός χειρουργείου. 

Να διαθέτει τέσσερις τροχούς με δύο 

περιστρεφόμενους και κεντρικό φρένο. Να 

διαθέτει κονσόλα με οθόνη αφής περίπου 7ꞋꞋ 

ή μεγαλύτερη για την διαχείριση των 

ακτινολογικών παραμέτρων. Να διαθέτει 

θήκη για τοποθέτηση του ανιχνευτή. Το 

μηχάνημα να συνδέεται σε κοινό 

μονοφασικό ηλεκτρικό δίκτυο 230V±10%, 50 

Hz (κοινή πρίζα SCHUKO). 

 

ΝΑΙ 

  

1.2.  

Γεννήτρια σύγχρονης τεχνολογίας με 

απόδοση ισχύος 30KW τουλάχιστον. Εύρος 

ρύθμισης KV από 40 έως 120 KV 

τουλάχιστον με βήμα 1 KV. Εύρος ρύθμισης 

ρεύματος από 50 έως 350mA τουλάχιστον. 

Το εύρος των mAs να κυμαίνεται από 0.1 

mAs έως 300mAs τουλάχιστον. Ο ελάχιστος 

χρόνος έκθεσης να είναι 3 ms ή μικρότερος. 

Να διαθέτει τεχνική δυο (KV- mAs) και τριών 

(KV, mA, sec) σημείων. Να διαθέτει μεγάλο 

   

ΑΔΑ: Ω2ΛΒ46904Θ-Ε9Φ
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A/A 
ΟΜΑΔΑ Α:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

αριθμό ανατομικών προγραμμάτων APR. Να 

δέχεται προς επιλογή σύστημα μέτρησης δόσης 

(DAP). 

1.3.  

Η ακτινολογική λυχνία να είναι 

περιστρεφόμενης ανόδου, ταχύστροφη 

περίπου 3.000 rpm και διπλοεστιακή. Η 

λυχνία να είναι περιστρεφόμενης ανόδου,  

διπλοεστιακή (μικρή εστία 0,6 mm περίπου, 

μεγάλη εστία 1,3mm περίπου).H ισχύς της 

ακτινολογικής λυχνίας να είναι ανάλογη της 

γεννήτριας. Η θερμοχωρητικότητα της 

ανόδου να είναι άνω των 100 KHU και ο 

ρυθμός θερμοαπαγωγής της ανόδου να 

είναι περίπου 300 W. Να αναφερθούν τα 

εύρη κινήσεων του βραχίονα στήριξης της 

λυχνίας (καθ' ύψος, κλίση, περιστροφή 

λυχνίας) προς αξιολόγηση. Η απόσταση της 

εστίας από το δάπεδο να κυμαίνεται από 

50– 195 cm περίπου. Να διαθέτει 

διαφράγματα βάθους με εσωτερική φωτεινή 

πηγή για το πεδίο και δυνατότητα 

περιστροφής τους τουλάχιστον κατά ±900 

περίπου 

ΝΑΙ   

1.4.  

Ψηφιακός ανιχνευτής (ΤΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ). Να 

διαθέτει ασύρματο (wireless / wifi) ψηφιακό 

ανιχνευτή, τελευταίας τεχνολογίας, 

άμορφης σιλικόνης, σπινθηριστή Csi, 

διαστάσεων τουλάχιστον 35cm x 

43cm.Μέγεθος Pixel: 145μm ή μικρότερο. 

Ενεργή μήτρα Pixel: 2.400 x 2.900 pixels 

τουλάχιστον. Βάθος ενεργής μήτρας: 16bit. 

H τιμή του DQE να είναι μεγαλύτερη από 

65%@0cycle/mm. Να διαθέτει υψηλή 

προστασία από σκόνη και υγρασία με 

επίπεδα προστασίας που να είναι 

πιστοποιημένα κατά διεθνές πρότυπο 

(τουλάχιστον IP 53). Να διαθέτει 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Να αναφερθεί 

ο χρόνος φόρτισης καθώς και ο αριθμός 

λήψεων ανά πλήρη φόρτιση. Ο ανιχνευτής 

να συνοδεύεται τουλάχιστον από δύο 

επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και μονάδα 

φόρτισης των μπαταριών.  

ΝΑΙ   

1.5.  
Φορητή Κονσόλα λήψης και επεξεργασίας 

ακτινολογικών εικόνων (τύπου 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: Ω2ΛΒ46904Θ-Ε9Φ
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A/A 
ΟΜΑΔΑ Α:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Tablet/Laptop) (ΤΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ). Η φορητή 

κονσόλα λήψης και επεξεργασίας θα πρέπει 

να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης των 

εξετάσεων στον ηλεκτρονικό φάκελο του 

ασθενή (να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός 

αποθηκευμένων εξετάσεων). Να είναι 

χαμηλού βάρους (μικρότερο από 1,5kg. Να 

διαθέτει κατ’ ελάχιστον: έγχρωμη οθόνη 

αφής (touchscreen) τουλάχιστον 12,3ꞋꞋ, 

επεξεργαστή επιπέδου i5, μνήμη RAM8GB, 

256GBSSD. Να διαθέτει δυνατότητα 

σύνδεσης εξωτερικής οθόνης τουλάχιστον 

19’’ και πληκτρολογίου/mouse. Η φορητή 

κονσόλα λήψης και επεξεργασίας θα πρέπει 

να δίνει την δυνατότητα προεπισκόπησης 

και επεξεργασίας των ακτινογραφιών. Να 

διαθέτει  κατάλληλο λογισμικό για λήψη, 

θέαση, επεξεργασία των ψηφιακών εικόνων 

για την διενέργεια ακτινογραφικών 

εξετάσεων σε θαλάμους ασθενών, ΜΕΘ, 

χειρουργεία, κλπ. 

1.6.  

Να διαθέτει περιβάλλον εργασίας στην 

Ελληνική γλώσσα. Να διαθέτει υπηρεσίες 

DICOM (Store, worklist,κλπ), αποστολής 

εικόνων σε PACS, εκτύπωσης εικόνων σε 

DICOM εκτυπωτή φιλμ. Ο ψηφιακός 

ανιχνευτής και η φορητή κονσόλα λήψης και 

επεξεργασίας απαραίτητα να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και στο σταθερό 

ακτινολογικό μηχάνημα του ακτινολογικού 

τμήματος του ΓΝ ΚΥΜΗΣ (ανεξάρτητα από το 

φορητό ακτινολογικό μηχάνημα) για την 

πλήρη αξιοποίηση του εξοπλισμού. 

ΝΑΙ   

 

ΟΜΑΔΑ Β:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

3. 
Χρόνος Παράδοσης Τρεις (3) μήνες 

(10%) 

4. 
Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας: Διάρκεια  2 έτη 

(20%) 
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ΤΜΗΜΑ Ε: Προμήθεια Μόνιτορ Παρακολούθησης Ζωτικών Οργάνων (τεμ. 6) (Yποέργο 5) με 
προϋπολογισμό €30.000,00 συμπ. ΦΠΑ 

A/A 
ΟΜΑΔΑ Α:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  
Χαρακτηριστικά του ζητούμενου 

εξοπλισμού: 

   

   1.1. 

Να είναι συμβατά με τον ήδη εγκατεστημένο 

κεντρικό σταθμό. Να είναι τελευταίας 

τεχνολογίας (Να αναφερθεί το έτος πρώτης 

κυκλοφορίας προς αξιολόγηση), κατάλληλο 

για την παρακολούθηση των ζωτικών 

παραμέτρων βαρέως πασχόντων ασθενών 

 

 

ΝΑΙ 

  

   1.2. 

Να διαθέτει ενσωματωμένο τροφοδοτικό 

220V/50Hz και επαναφορτιζόμενη μπαταρία 

για συνεχόμενη λειτουργία τουλάχιστον 8 

ωρών και να είναι αθόρυβο, παθητικής ψύξης 

χωρίς ανεμιστήρα για την αποφυγή 

συσσώρευσης σκόνης στο εσωτερικό του 

 

 

ΝΑΙ 

  

   1.3. 

Να είναι εύκολο στον χειρισμό του μέσω 

οθόνης αφής και περιστροφικού κομβίου και 

να διαθέτει λογισμικό και menu λειτουργίας 

στην Ελληνική γλώσσα 

 

ΝΑΙ 

  

   1.4. 

Το monitor θα πρέπει απαραίτητα να φέρει 

τους ανάλογους ενισχυτές – δυνατότητες, 

προγράμματα, ηλεκτρόδια, καλώδια, κ.λ.π. 

και γενικότερα εξαρτήματα για λειτουργία 

και πλήρη χρήση του στη μονάδα, χωρίς 

καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση για 

το Νοσοκομείο 

 

 

ΝΑΙ 

  

   1.5. 

Η ανάρτηση κάθε μόνιτορ θα γίνει με ευθύνη 

και έξοδα του προμηθευτή σε επιτοίχιο 

πολύσπαστο βραχίονα, ή σε ράγα της 

κονσόλας 

 

ΝΑΙ 

  

   1.6. 

Ο ανάδοχος να διαθέτει επαρκές Τεχνικό 

Προσωπικό, εκπαιδευμένο από την 

Κατασκευάστρια Εταιρεία. Η ανταπόκριση 

του προμηθευτή, σε περίπτωση αναγγελίας 

βλάβης, να μην υπερβαίνει τις 24 ώρες. Σε 

περίπτωση ακινητοποίησης του μηχανήματος 

για διάστημα μεγαλύτερο των 48 ωρών, ο 

προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει άλλο 

μόνιτορ αντίστοιχων προδιαγραφών μέχρι 

την αποκατάσταση της βλάβης 

 

 

 

 

ΝΑΙ 
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A/A 
ΟΜΑΔΑ Α:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

     2. Γενικά χαρακτηριστικά:    

   2.1. 

Να φέρει έγχρωμη οθόνη αφής, LED 

τεχνολογίας ή TFT, MedicalGrade,  

τουλάχιστον 15 ιντσών, υψηλής ανάλυσης, 

κατ’ ελάχιστον δώδεκα (12) κυματομορφών 

 

ΝΑΙ 

  

   2.2. 

 Να δέχεται ενισχυτές βυσματούμενου τύπου 

πολυπαραμετρικούς ή μονήρεις. Να φέρει 

φίλτρα παρασίτων δικτύου, προστασίας από 

ρεύματα απινίδωσης και διαθερμίας. Να έχει 

δυνατότητα ανίχνευσης παλμών 

βηματοδότησης και τουλάχιστον 30 τύπων 

αρρυθμιών. Να έχουν δυνατότητα λήψης: 

  α) Η.Κ.Γ.φήματος από 3-πολικό ή 5-πολικό 

καλώδιο, επιλογή της απαγωγής που θα 

εμφανίζεται στην οθόνη και ταυτόχρονα, 

εμφάνιση αριθμού σφύξεων. Ως κύρια 

λειτουργία εμφάνιση δύο απαγωγών και 

αναπνοών με ρυθμιζόμενο συναγερμό  

άπνοιας. 

  β) SatO2 με δυνατότητα απεικόνισης της 

ψηφιακής τιμής και της κυματομορφής του.   

Να δύναται να απενεργοποιείται ο 

συναγερμός χαμηλής αιμάτωσης μέσω   

λογισμικού όταν υπάρχει παράλληλη λήψη 

της πίεσης στο ίδιο χέρι. 

  γ) δύο (2) ή τεσσάρων (4) ( σε τουλάχιστον 

ένα εξ αυτών) αιματηρών πιέσεων. 

  δ)αναίμακτης πίεσης με προγραμματιζόμενο 

χρόνο λήψης από 1 έως 480 λεπτά και   

χειροκίνητο. 

  ε) θερμοκρασίας δύο καναλίων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

   2.3. 

 Να διαθέτει ταχύτητες σάρωσης 

κυματομορφών 12,5 – 25 – 50 mm/sec 

ανάλογα με την παράμετρο, δυνατότητα 

παγώματος στην μέτρηση της πίεσης 

ενσφήνωσης της πνευμονικής 

αρτηρίας(PAWP) και εκτέλεσης μετρήσεων με 

cursors στην PAWP και στην παράμετρο των 

αιματηρών πιέσεων 

 

 

ΝΑΙ 

  

   2.4. 

Να διαθέτει για όλες τις παραμέτρους, 

οπτικοακουστικούς συναγερμούς (alarms) με 

ρυθμιζόμενα άνω και κάτω όρια καθώς και 

συναγερμό για τεχνικό πρόβλημα. Να 

 

 

ΝΑΙ 
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A/A 
ΟΜΑΔΑ Α:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

διαθέτει τουλάχιστον τρία διαφορετικά 

επίπεδα συναγερμού ανάλογα με την 

κρισιμότητά του και να υπάρχει δυνατότητα 

αρχειοθέτησης συμβάντων συναγερμού με 

δυνατότητα ανάκλησης. Να έχει δυνατότητα 

αυτόματης άμεσης ρύθμισης των ορίων 

συναγερμού για όλες τις παραμέτρους 

ταυτόχρονα ανάλογα με την επιλεγμένη 

κατηγορία του ασθενή (ενήλικας, παιδί, 

νεογνό). 

   2.5. 

Να διαθέτει καταγραφικό σε θερμογραφικό 

χαρτί για την αυτόματη καταγραφή των 

συναγερμών και των κυματομορφών 

 

ΝΑΙ 

  

   2.6. 

Τα όρια των συναγερμών των παρακλίνιων 

monitors για τις διάφορες παραμέτρους να 

ρυθμίζονται εύκολα από το χειριστή και να 

απεικονίζονται συνεχώς στην οθόνη του 

μόνιτορ 

 

 

ΝΑΙ 

  

   2.7. 
Να διαθέτει πρόγραμμα αιμοδυναμικών 

υπολογισμών και οξυγόνωσης 

ΝΑΙ   

   2.8. 

Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης 

τουλάχιστον 120 ώρες TRENDs, 48 ωρών ΗΚ 

Γραφήματος υπό μορφήν fulldisclosure και 

τουλάχιστον 1000 μετρήσεων των πιέσεων  

επιπλέον να αποθηκεύονται τουλάχιστον 200 

συναγερμοί και 200 αρρυθμίες. 

 

ΝΑΙ 

  

  2.9. 

Να παραδοθεί με 3-πολικό και 5-πολικό 

καλώδιο, αισθητήρα κορεσμού ενηλίκων και 

παίδων πολλαπλών χρήσεων, περιχειρίδες 

αναίμακτης πίεσης ενηλίκων large, normalκαι 

small,καθώς και παίδων, και αισθητήρα 

θερμοκρασίας ορθού 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

ΟΜΑΔΑ Β:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

3. 
Χρόνος Παράδοσης Τρεις (3) μήνες 

(10%) 

4. 
Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας: Διάρκεια  2 έτη 

(20%) 
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ΤΜΗΜΑ ΣΤ: Προμήθεια Κλινών Ασθενών ΜΑΦ/ΜΜΑΦ (Yποέργο 6) με προϋπολογισμό 
€18.000,00 συμπ. ΦΠΑ 

A/A 
ΟΜΑΔΑ Α:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Η προσφερόμενη κλίνη να είναι καινούργια, 

σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλη για 

χρήση σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας, 

ηλεκτροκίνητη, από υλικά υψηλής ποιότητας, 

ελαφριά για ευκολία στην μετακίνηση, 

μεγάλης αντοχής, κατάλληλη και για 

ασθενείς μεγάλου σωματικού βάρους και 

πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά 

χαρακτηριστικά.  

 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

2.  

Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι λεία και να 

διαιρείται σε τέσσερα (4) τμήματα (πλάτης, 

λεκάνης, μηρών και ποδιών) από ειδικά 

υλικά εκ των οποίων τα τρία (3) οπωσδήποτε 

να είναι κινητά και να επιτρέπει την πλέον 

ασφαλή κίνηση του ασθενούς, σύμφωνα με 

τα νέα πρότυπα ασφαλείας ΕΝ, σε 

οποιαδήποτε θέση και αν επιλέξει ο χρήστης. 

Όλα τα τμήματα της να διαθέτουν ειδική 

σχεδίαση με λείες επιφάνειες και χωρίς 

εγκοπές για εύκολο πλύσιμο και 

απολύμανση. 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

3.  

Το υλικό κατασκευής της επιφανείας 

κατάκλισης, τουλάχιστον του τμήματος της 

πλάτης της κλίνης να είναι ακτινοδιαπερατό 

και να δίνει την δυνατότητα 

πραγματοποίησης ακτινογραφιών με φορητό 

ακτινολογικό μηχάνημα.  

 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

4.  

 Να διαθέτει οπωσδήποτε θήκη για την 

τοποθέτηση ακτινολογικής κασέτας και λήψη 

ακτινογραφιών με φορητό ακτινολογικό 

μηχάνημα τουλάχιστον στο τμήμα της 

πλάτης. Αυτό να επιτυγχάνεται από τα 

πλάγια της κλίνης για να μην υπάρχουν 

επιπλέον κινήσεις του ασθενή. Να διαθέτει 

σύστημα συγκράτησης ακτινολογικής 

κασέτας με δυνατότητα κίνησης καθ' όλο το 

μήκος της επιφάνειας κατάκλισης.  

 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

5.  

Να έχει επιφάνεια κατάκλισης με εσωτερικές 

διαστάσεις επαρκείς για νοσηλεία 

οποιουδήποτε ασθενούς. Το μήκος της 

κλίνης να μπορεί να αυξάνει πάνω από δυο 

(2) μέτρα όταν ο ασθενής ξεπερνά το ύψος 

 

ΝΑΙ 
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A/A 
ΟΜΑΔΑ Α:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

των 2μ. Αυτό να επιτυγχάνεται με 

ενσωματωμένη προέκταση της κλίνης 

περίπου 15 εκ.  

6.  

Να διαθέτει προσκρουστήρες και στις 

τέσσερεις (4) γωνίες της για εξομάλυνση των 

προσκρούσεων. 

ΝΑΙ   

7.  

Οι συνολικές εξωτερικές διαστάσεις της 

κλίνης να είναι: - ολικό μήκος 2350mm 

περίπου και ολικό πλάτος 1050mm περίπου, 

συμπεριλαμβανομένων της προέκτασης και 

των προσκρουστήρων.  

 

 

ΝΑΙ 

  

8.  

 Να είναι ισχυρής κατασκευής και κατάλληλη 

για υπέρβαρους ασθενείς. Να δύναται να 

ανυψώσει ασφαλές φορτίο λειτουργίας - 

δυναμικό φορτίο 250Kg. 

 

ΝΑΙ 

  

9.  

Το τμήμα πλάτης, η επιφάνεια κατάκλισης 

αλλά και το κρεβάτι να έχουν την δυνατότητα 

άμεσης οριζοντιοποίησης με μια κίνηση ώστε 

να γίνονται σταθερά και άκαμπτα για 

επείγουσα λήψη της θέσης CPR σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Αυτό να 

γίνεται ηλεκτρικά (με το πάτημα ενός 

κουμπιού). Η κλίνη να διαθέτει και μηχανικό 

CPR για την οριζοντίωση του τμήματος της 

πλάτης μέσω ειδικών μοχλών που θα είναι 

τοποθετημένοι αμφίπλευρα της κλίνης.  

 

 

 

ΝΑΙ 

  

10.  

Να διαθέτει ρυθμίσεις TRENDELENBURG και 

ANTITRENDELENBURG >12° ηλεκτρικά και να 

υπάρχει ψηφιακή ένδειξη γωνίας για τις 

κλίσεις. 

 

ΝΑΙ 

  

11.  

Όλες οι κινήσεις (πλάτης, μηρών,ποδιών, 

CPR, trendeleburg /reversetrendeleburg, 

καρδιολογική καρέκλα) να γίνονται ηλεκτρικά 

και να μην απαιτείται δύναμη από το 

νοσηλευτικό προσωπικό ώστε να 

ελαχιστοποιείται η καταπόνησή του 

ιδιαίτερα κατά την κινητοποίηση του ασθενή. 

Να περιγραφεί προς αξιολόγηση ο τρόπος 

που επιτυγχάνονται. Ταυτόχρονα να είναι 

δυνατή η μηχανική απεμπλοκή του τμήματος 

πλάτης (για CPR) σε περίπτωση βλάβης με 

λεβιέ και από τις δύο πλευρές (δεξιά και 

αριστερά).  

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 
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ΟΜΑΔΑ Α:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

12.  

Η κλίνη να πραγματοποιεί ηλεκτρικά 

τουλάχιστον τις παρακάτω κινήσεις: - Τμήμα 

Πλάτης: τουλάχιστον 65ο. - Τμήμα Μηρών: 

τουλάχιστον 20ο. - Ρύθμισης Ύψους από 40 

mm 80 mm περίπου. - Κλίση Trendelenburg 

και Antitrendelenburg 12ο τουλάχιστον, 

Ρύθμιση πλάγιας κλίσης (Lateraltilt) 30ο 

εκατέρωθεν τουλάχιστον. 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

13.  

Να διαθέτει κεντρικό χειριστήριο για το 

Νοσηλευτικό Προσωπικό, το οποίο θα πρέπει 

να ελέγχει όλες τις κινήσεις της κλίνης και να 

έχει δυνατότητα επιλεκτικής απομόνωσης 

(περιορισμού) ορισμένων κινήσεων της 

κλίνης, από μέρους του ασθενούς. Να 

υπάρχει η δυνατότητα με το πάτημα ενός 

κουμπιού να λαμβάνονται 

προγραμματισμένες κινήσεις όπως άμεση 

οριζοντίωση, trendelenburg, CPR και 

καθιστική καρδιολογική καρέκλα.  

 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

14.  

Να δίδεται δυνατότητα χειρισμού της κλίνης 

από το νοσηλευτικό προσωπικό από όλες τις 

πλευρές (αριστερά, δεξιά, μετόπη ποδιών) 

καθώς και από χειριστήρια που θα 

βρίσκονται στη διάθεση του ασθενούς. Τα 

πλαϊνά χειριστήρια απαραιτήτως να είναι 

ενσωματωμένα στα πλευρικά προστατευτικά 

για την εύκολη πρόσβαση από τον ασθενή 

(εσωτερικά) αλλά και από το νοσηλευτικό 

προσωπικό (εξωτερικά). Να υπάρχει 

δυνατότητα απομόνωσης επιλεγμένων 

κινήσεων από την κεντρική κονσόλα 

χειρισμού όταν δεν επιτρέπεται ο χειρισμός 

από τον ασθενή.  

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

15.  

Να διαθέτει ειδικό κουμπί για την 

ενεργοποίηση των ηλεκτρικών ρυθμίσεων 

ούτως ώστε να υπάρχει περιορισμός σε 

άσκοπες ή ανεπιθύμητες κινήσεις. Σε 

περίπτωση μη ηλεκτρικής ρύθμισης της 

κλίνης μετά από ορισμένο χρόνο, τα 

χειριστήρια να απενεργοποιούνται 

αυτόματα.  

 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

16.  
Να διαθέτει ποδομοχλούς και από τις δύο 

πλευρές της κλίνης με 2 κομβία για την 

αυξομείωση του ύψους και με 3ο ξεχωριστό 
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ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

κομβίο για την αυτόματη λήψη της 

εξεταστικής θέσης ώστε να διασφαλίζει την 

ασηψία σε περίπτωση μικροεπεμβάσεων. 

Επιπλέον, να διαθέτει ποδοδιακόπτες 

αμφίπλευρα για την ρύθμιση της πλάγιας 

κίνησης τουλάχιστον έως 15 μοίρες για την 

ασφάλεια του ασθενούς και την διευκόλυνση 

του νοσηλευτικού προσωπικού.  

ΝΑΙ 

17.  

Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης και 

ξεχωριστής ρύθμισης του τμήματος κεφαλής 

- πλάτης και των ποδιών, χωρίς να 

συμπιέζεται η κοιλιακή χώρα.  

 

ΝΑΙ 

  

18.  

 Να διαθέτει εφεδρικό σύστημα 

τροφοδοσίας σε περίπτωση διακοπής του 

ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις ηλεκτρικές 

κινήσεις μέσω επαναφορτιζόμενων 

μπαταριών - με ένδειξη κατάστασης 

μπαταρίας - ώστε οι ηλεκτρικές κινήσεις του 

κρεβατιού να γίνονται, αν απαιτηθεί, σε 

οποιοδήποτε τμήμα του Νοσοκομείου χωρίς 

σύνδεση με το ηλεκτρικό ρεύμα ή σε 

περίπτωση διακοπής ρεύματος.  

 

 

 

ΝΑΙ 

  

19.  

Οι μετόπες κεφαλής και ποδιών να είναι 

ενιαίες, από ελαφρύ ειδικό πλαστικό υλικό, 

μη αναφλέξιμο, να προσθαφαιρούνται 

εύκολα. H μετόπη των ποδιών να έχει 

δυνατότητα ασφάλισης στο σασί της κλίνης.  

 

 

ΝΑΙ 

  

20.  

Η κλίνη να έχει τέσσερα (4) πλαϊνά 

προστατευτικά από ειδικό πολυμερές 

πλαστικό υλικό [δύο (2) ανεξάρτητα εν σειρά 

στην κάθε πλευρά της κλίνης ώστε να 

βοηθάνε στην κινητοποίηση του ασθενή] και 

να έχουν ικανοποιητικό ύψος βάσει των νέων 

προτύπων για την μεγαλύτερη ασφάλεια του 

ασθενούς και τη σταθερότητα του συνόλου 

της κλίνης. Να είναι ενσωματωμένα στο 

ερεισίνωτο της κλίνης και να ακολουθούν τις 

κινήσεις του. Τα πλαϊνά να είναι 

μετακινούμενα καθ΄ ύψος ώστε να 

εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση, 

μεγαλύτερη ασφάλεια, υποστήριξη αλλά και 

άνεση του ασθενούς. Να πληρούν την οδηγία 

για ηλεκτρικά κινούμενα νοσοκομειακά 

κρεβάτια, για την προστασία παγίδευσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 
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μελών του σώματος κατά την κίνηση. 

21.  

Να διαθέτει διπλούς, πλενόμενους, 

περιστρεφόμενους τροχούς, εκ των οποίων 

ένας τουλάχιστον να είναι αντιστατικός, 

διαμέτρου 150mm περίπου, με σύστημα 

ταυτόχρονης πέδησης και κατεύθυνσης. Να 

προσφέρεται η δυνατότητα προς επιλογή 

5ου τροχού για διευκόλυνση κατά τη 

μετακίνηση.  

 

 

 

ΝΑΙ 

  

22.  

Η κλίνη να διαθέτει ψηφιακό σύστημα 

ζύγισης ασθενούς ενσωματωμένο με τα εξής 

χαρακτηριστικά: - Οθόνη όπου θα 

απεικονίζεται το απόλυτο βάρος του ασθενή- 

Δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 

δεκαπέντε (15) τιμών βάρους και δυνατότητα 

παρακολούθησης των μεταβολών του 

βάρους διαγραμματικά. - Δυνατότητα 

παγώματος των τιμών κατά την προσθήκη ή 

αφαίρεση εξαρτημάτων από την κλίνη. - - 

Ακρίβεια τιμών ± 0,50 Kg,– Ζύγιση ακόμα και 

αν η κλίνη βρίσκεται σε κλίση. 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

23.  

Να διαθέτει τέσσερεις (4) υποδοχές για 

στατώ ορών και σωλήνα εγέρσεως μία σε 

κάθε γωνία.  

ΝΑΙ   

24.  

Να διαθέτει σύστημα συναγερμού σε 

περίπτωση που ο ασθενής κινηθεί σε 

διάφορες ζώνες στην κλίνη με ένδειξη 

ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του για 

να είναι ορατό στο νοσηλευτικό προσωπικό. 

 

ΝΑΙ 

  

25.  

Να διαθέτει ειδικό σύστημα (χειρολαβή) 

υποβοήθησης του ασθενούς με 

ενσωματωμένα κομβία ηλεκτρικής ρύθμισης 

του ύψους της κλίνης για την κινητοποίηση 

του ασθενούς και για την διευκόλυνση του 

κατά την έξοδο του από την κλίνη. Να 

προσφερθεί προς επιλογή. 

 

ΝΑΙ 

  

26.  

Να διαθέτει σύστημα αυτόματης 

ακινητοποίησης της κλίνης (θέση 

στάθμευσης) όταν είναι συνδεδεμένη στην 

παροχή ρεύματος για την αποφυγή 

τραυματισμού του ασθενή.  

 

ΝΑΙ 

  

27.  
H κλίνη να συνοδεύεται με αερόστρωμα και 

αντλία για την προστασία από κατακλίσεις 

 

ΝΑΙ 
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4ου βαθμού με τα κάτωθι χαρακτηριστικά 

27.1.  ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ     

27.2.  

Να δύναται να δεχτεί ασθενή τουλάχιστον 

210 κιλών χωρίς να χάνει τις ιδιότητες του 

για προστασία από κατακλίσεις 4ου βαθμού 

(μέγιστος βαθμός).  

ΝΑΙ 

  

27.3.  

Να φέρει διάταξη αεροθαλάμων, οι οποίοι 

είναι πλενόμενοι με δυνατότητα 

μεμονωμένης επισκευής τους σε περίπτωση 

βλάβης τους. Oι αεροθάλαμοι να είναι από 

διαφανές υλικό (όχι σκούρο) για τον άμεσο 

εντοπισμό εισροής υγρών ή βρωμιάς.  

ΝΑΙ 

  

27.4.  

Να διαθέτει ιμάντες για την σωστή και 

σίγουρη στήριξη του στο κρεβάτι. Να 

διαθέτει εξωτερικά κανάλια για την 

απόκρυψη του καλωδίου ρεύματος της 

αντλίας αέρος.  

ΝΑΙ 

  

27.5.  

Από κάτω να διαθέτει επιπλέον 

ενσωματωμένη διάταξη αεροθαλάμων ούτως 

ώστε να αντικαθιστά πλήρως το συμβατικό 

στρώμα.  

ΝΑΙ 

  

27.6.  

Το κάλυμμα να είναι αδιάβροχο, 

αεροδιαπερατό, το οποίο να αποσπάται για 

τον αποτελεσματικό καθαρισμό και 

απολύμανση του.  

ΝΑΙ 

  

27.7.  

Οι διαστάσεις του να είναι περίπου 2000x880 

mm ενώ το ύψος του να μην ξεπερνάει τα 

230 mm.  

ΝΑΙ 

  

27.8.  

Να διαθέτει μηχανισμό διατήρησης της 

πίεσης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή 

μεταφοράς του ασθενή έως και 12 ώρες.  

ΝΑΙ 

  

27.9.  
Να πραγματοποιείται αυτόματα εναλλαγή 

αέρα ανά κύκλο των οχτώ λεπτών το μέγιστο.  
ΝΑΙ 

  

27.10.  ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΟΣ    

27.11.  

Να διαθέτει μικροεπεξεργαστή για την 

εύρυθμη λειτουργία. Να είναι μικρού 

μεγέθους και να μπορεί να κρεμαστεί και 

από την μετώπη της κλίνης.  

ΝΑΙ 

  

27.12.  
Να διαθέτει φωτεινές ενδείξεις για την 

απεικόνιση των ρυθμίσεων ενώ να μπορεί ο 

χρήστης να ρυθμίσει την πίεση ανάλογα το 

ΝΑΙ 
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βάρος και την άνεση του ασθενή. Να υπάρχει 

κομβίο ενεργοποίησης των πλήκτρων κατά 

την χρήση προς αποφυγή απρόσκοπτών 

κινήσεων πχ. κατά την απολύμανση της.  

27.13.  

Να διαθέτει τους εξής τρόπους λειτουργίας: 

Α) Εναλλασσόμενη πίεση σε σταθερά χρονικά 

διαστήματα όχι μεγαλύτερα των 8 λεπτών. 

Να αναφερθεί ο τρόπος εναλλαγής ώστε να 

εξασφαλίζεται μηδενική πίεση στα σημεία 

του σώματος. Β) Στατική (μέγιστη πληρότητα 

με αέρα των αεροθαλάμων) για την 

περιποίηση του ασθενή. Να 

απενεργοποιείται αυτόματα και να 

επιστρέφει στην εναλλακτική λειτουργία 

μετά το πέρας 30 λεπτών περίπου για την 

αποφυγή ανάπτυξης κατακλίσεων. Γ) 

Καθιστής θέσης όπου κατά την ανύψωσης 

του τμήματος της πλάτης να υπάρχει 

μεγαλύτερη πίεση αέρος στους 

αεροθαλάμους στην περιοχή της λεκάνης για 

την αποφυγή βύθισης του ασθενή. Δ) 

Σταθερή μειωμένη πίεση με αυτόματη 

προσαρμογή και διανομή αυτής σε όλο το 

στρώμα ούτως ώστε το ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό να μπορεί να κρίνει 

εάν ο ασθενής είναι σε θέση να μεταφερθεί 

σε απλή νοσοκομειακή κλίνη.  

ΝΑΙ 

  

27.14.  
Να διαθέτει ηχητικό και οπτικό συναγερμό 

σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων.  
ΝΑΙ 

  

27.15.  

Να διαθέτει δυνατότητα λήψης CPR σε 

εμφανές σημείο πάνω στην αντλία και να 

ενεργοποιείται άμεσα με το ένα χέρι ώστε να 

μην υπάρχει καθυστέρηση στην 

ανταπόκριση.  

ΝΑΙ 

  

27.16.  Να λειτουργεί με 230 V / 50 Ηz. ΝΑΙ   

28.  

Να διαθέτει ενσωματωμένη συρόμενη θήκη 

στην μετόπη των ποδιών για την εναπόθεση 

κλινοσκεπασμάτων κατά την αλλαγή τους. 

Να προσφερθεί προς επιλογή. 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

29.  

Να διαθέτει ράγα από την πλευρά της 

κεφαλής για την τοποθέτηση ιατρικού 

εξοπλισμού.  

 

ΝΑΙ 
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30.  

Να διαθέτει ράγα στήριξης και στα δύο (2) 

πλάγια της κλίνης με τουλάχιστον δύο (2) 

θέσεις λήψης-στήριξης διαφόρων 

παρελκόμενων, όπως ουροσυλλέκτες κ.α.  

ΝΑΙ   

31.  

Να διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό, που να 

επιτρέπει την άμεση πρόσβαση σε επισκευές 

και συντήρηση, χωρίς την ανάγκη 

απομάκρυνσης του κρεβατιού από τη 

μονάδα (να αναφερθούν λεπτομέρειες) 

μειώνοντας στο ελάχιστο δυνατό την 

ακινητοποίηση του σε περίπτωση βλάβης.  

 

 

ΝΑΙ 

  

32.  

Το σύνολο του κρεβατιού να είναι εύκολο 

στον καθαρισμό και απολύμανση για τον 

καλύτερο δυνατό έλεγχο των 

ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.  

ΝΑΙ   

33.  
 Να μπορεί να δεχθεί διαφόρους τύπους 

στρωμάτων αφρού ή και αεροστρωμάτων. 

ΝΑΙ   

 

ΟΜΑΔΑ Β:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

3. 
Χρόνος Παράδοσης Τρεις (3) μήνες 

(10%) 

4. 
Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας: Διάρκεια  2 έτη 

(20%) 

ΤΜΗΜΑ Ζ: Προμήθεια VIDEO – Λαρυγγοσκοπίου για Διασωλήνωση με εξωτερική οθόνη  
(Yποέργο 7) με προϋπολογισμό €15.000,00 συμπ. ΦΠΑ 

A/A 
ΟΜΑΔΑ Α:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Να είναι φορητό σύστημα, με οθόνη υψηλής 

ευκρίνειας TFT  περίπου 7 ιντσών με τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

-  Να παρέχει εικόνα υψηλής 

ανάλυσης, περ.  1280 x 800 pixels. 

- Να διαθέτει 2 βίντεο - εισόδους με 

εύκολη εναλλαγή μεταξύ τους.   

- Να διαθέτει εξόδους USB για 

μεταφορά εικόνων και βίντεο σε 

USBflashdrive για αρχειοθέτηση  και 

HDMI για σύνδεση σε εξωτερική 
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οθόνη. 

- Να έχει δυνατότητα καταγραφής 

εικόνων και βίντεο σε κατάλληλο 

μέσo αποθήκευσης και δυνατότητα 

αναπαραγωγής αυτών. 

- Να  διαθέτει επαναφορτιζόμενη 

μπαταρία, με μέγιστο χρόνο 

λειτουργίας έως 2 ώρες και σχετική 

ένδειξη του εναπομείναντα χρόνου. 

Να μπορεί επίσης να λειτουργεί και 

κατά τη φόρτιση. 

- Να διαθέτει ειδική προστασία από τα 

υγρά και να είναι κατάλληλο για 

επιφανειακή απολύμανση. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 

2.  
Να μπορούν να διασωληνωθούν ασθενείς 

υπό αναισθησία αλλά  και ξύπνιοι. 

ΝΑΙ   

3.  

Να διαθέτει πλήκτρo για την καταγραφή 

εικόνων και βίντεο. Να είναι κατάλληλη για 

απλό ή μηχανικό καθαρισμό και απολύμανση 

- αποστείρωση με τις μεθόδους Sterrad, 

Sterris.  

 

 

ΝΑΙ 

  

4.  

Να συνοδεύεται από 2 λάμες, μία 

MACINTOSHsize 4 για διασωληνώσεις 

ρουτίνας και μια  ειδική για δύσκολη 

διασωλήνωση για να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και σε ασθενείς με ελάχιστο 

άνοιγμα στόματος.  

 

ΝΑΙ 

  

5.  
Να συνοδεύεται από βαλίτσα μεταφοράς και  

προστασίας μόνιτορ . 

 

ΝΑΙ 

  

6.  

Να μπορεί να συνδεθούν μελλοντικά  λάμες 

να είναι πολλαπλών χρήσεων,  τεχνολογίας 

CMOS και να διαθέτουν ενσωματωμένη πηγή 

φωτισμού τεχνολογίας LED. Να είναι 

κατάλληλες για απλό ή μηχανικό καθαρισμό 

και απολύμανση - αποστείρωση με τις 

μεθόδους ΕtΟ-Gas, Sterrad, Sterris. 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

7.  
Να μπορεί να συνδεθούν μελλοντικά  λάμες 

μιας χρήσης. 

ΝΑΙ   

8.  
Το άκρο της εκάστοτε λάμας να είναι ορατό 

στην εικόνα για καλύτερο προσανατολισμό. 

ΝΑΙ   
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9.  
Στο σύστημα να μπορεί να συνδεθεί 

εύκαμπτο βιντεοενδοσκόπιο διασωλήνωσης. 

ΝΑΙ   

10.  

Στο σύστημα να μπορεί να συνδεθεί κεφαλή 

κάμερας για την προσαρμογή εύκαμπτων 

ινοπτικών ενδοσκοπίων με προσοφθάλμιο, 

κατάλληλων για διασωλήνωση. 

 

ΝΑΙ 

  

11.  

Τα βιντεολαρυγγοσκόπια να μπορούν να 

συνδεθούν και με αυτόνομο σύστημα μικρής 

οθόνης κατάλληλο για επείγουσες 

καταστάσεις με αποσπώμενη 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία. 

 

 

ΝΑΙ 

  

12.  

Να περιλαμβάνεται τροχήλατο τοποθέτησης 

του μόνιτορ με ύψος περ. 120 cm. Να 

διαθέτει: ακτινωτή βάση με ρόδες, καλάθι. 

 

ΝΑΙ 

  

  

 

ΟΜΑΔΑ Β:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

3. 
Χρόνος Παράδοσης Τρεις (3) μήνες 

(10%) 

4. 
Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας: Διάρκεια  2 έτη 

(20%) 

  

  

ΑΔΑ: Ω2ΛΒ46904Θ-Ε9Φ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΕΕΕΣ   

Επισημαίνεται ότι από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και 
διαχείρισης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Η χρήση της ως άνω υπηρεσίας για 
τη σύνταξη του ΤΕΥΔ είναι προαιρετική για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς, καθώς 
εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το .doc αρχείο που είναι διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα της Αρχής στη διαδρομή 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]. 

../../../../../AppData/Local/Packages/Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe/AC/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/OLK2203/Promitheus%20ESPDint 
../../../../../AppData/Local/Packages/Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe/AC/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/OLK2203/Promitheus%20ESPDint 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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
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
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
ΑΔΑ: Ω2ΛΒ46904Θ-Ε9Φ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΤΜΗΜΑ Α: Προμήθεια Συστήματος Αρχειοθέτησης και Διαχείρισης Ιατρικών Εικόνων PACS 
RIS (Yποέργο 1) με προϋπολογισμό €60.000,00 συμπ. ΦΠΑ  

Πίνακας 1: Οικονομική Προσφορά Προμήθειας και Εγκατάστασης 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ «Γ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΧΧ /2021 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α (Υποέργο 1): «Προμήθεια Συστήματος Αρχειοθέτησης και Διαχείρισης Ιατρικών 
Εικόνων PACS RIS» 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(αριθμητικώς) 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(αριθμητικώς) 

1.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ PACS RIS 

1   

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ χωρίς Φ.Π.Α. (αριθμητικώς) 
(στην οποία περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση, καθώς και οι 
υπέρ τρίτων κρατήσεις για προμήθεια, μεταφορά, παράδοση, 
εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε πλήρη λειτουργία του 
εξοπλισμού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην 
διακήρυξη) 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ,  χωρίς Φ.Π.Α. (ολογράφως),   

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. 24% ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (αριθμητικώς)  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (ολογράφως)  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία  

ΤΜΗΜΑ Β: Προμήθεια Υγρού Κλιβάνου Χειρουργείου (Yποέργο 2) με προϋπολογισμό 
€60.000,00 συμπ. ΦΠΑ 

Πίνακας 2: Οικονομική Προσφορά Προμήθειας και Εγκατάστασης 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ «Γ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΧΧ /2021 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α (Υποέργο 2): «Προμήθεια Υγρού Κλιβάνου Χειρουργείου» 

ΑΔΑ: Ω2ΛΒ46904Θ-Ε9Φ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(αριθμητικώς) 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(αριθμητικώς) 

1.  ΥΓΡΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  1   

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ χωρίς Φ.Π.Α. (αριθμητικώς) 
(στην οποία περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση, καθώς και οι 
υπέρ τρίτων κρατήσεις για προμήθεια, μεταφορά, παράδοση, 
εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε πλήρη λειτουργία του 
εξοπλισμού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην 
διακήρυξη) 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ,  χωρίς Φ.Π.Α. (ολογράφως),   

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. 24% ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (αριθμητικώς)  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (ολογράφως)  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία  

ΤΜΗΜΑ Γ: Προμήθεια Προκάτ Θαλάμου Αρνητικής Πίεσης δύο (2) Κλινών πλήρως 
εξοπλισμένου (Yποέργο 3) με προϋπολογισμό €55.000,00 συμπ. ΦΠΑ 

Πίνακας 3: Οικονομική Προσφορά Προμήθειας και Εγκατάστασης 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ «Γ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΧΧ /2021 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α (Υποέργο 3): «Προμήθεια Προκάτ Θαλάμου Αρνητικής Πίεσης δύο (2) Κλινών 
πλήρως εξοπλισμένων» 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(αριθμητικώς) 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(αριθμητικώς) 

1.  ΠΡΟΚΑΤ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2 
(ΔΥΟ) ΚΛΙΝΩΝ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ   

1   

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ χωρίς Φ.Π.Α. (αριθμητικώς) 
(στην οποία περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση, καθώς και οι 
υπέρ τρίτων κρατήσεις για προμήθεια, μεταφορά, παράδοση, 
εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε πλήρη λειτουργία του 
εξοπλισμού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην 
διακήρυξη) 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ,  χωρίς Φ.Π.Α. (ολογράφως),   

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. 24% ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (αριθμητικώς)  

ΑΔΑ: Ω2ΛΒ46904Θ-Ε9Φ
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (ολογράφως)  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία  

ΤΜΗΜΑ Δ: Προμήθεια Φορητού Ακτινολογικού Μηχανήματος με τις Κατάλληλες Κασέτες 
(Yποέργο 4) με προϋπολογισμό €80.000,00 συμπ. ΦΠΑ 

Πίνακας 4: Οικονομική Προσφορά Προμήθειας και Εγκατάστασης 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ «Γ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΧΧ /2021 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α (Υποέργο 4): «Προμήθεια Φορητού Ακτινολογικού Μηχανήματος με τις 
Κατάλληλες Κασέτες» 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(αριθμητικώς) 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(αριθμητικώς) 

1.  ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ   

1   

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ χωρίς Φ.Π.Α. (αριθμητικώς) 
(στην οποία περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση, καθώς και οι 
υπέρ τρίτων κρατήσεις για προμήθεια, μεταφορά, παράδοση, 
εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε πλήρη λειτουργία του 
εξοπλισμού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην 
διακήρυξη) 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ,  χωρίς Φ.Π.Α. (ολογράφως),   

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. 24% ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (αριθμητικώς)  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (ολογράφως)  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία  

ΤΜΗΜΑ Ε: Προμήθεια Μόνιτορ Παρακολούθησης Ζωτικών Οργάνων (τεμ. 6) (Yποέργο 5) με 
προϋπολογισμό €30.000,00 συμπ.ΦΠΑ 

Πίνακας 5: Οικονομική Προσφορά Προμήθειας και Εγκατάστασης 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ «Γ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΧΧ /2021 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α (Υποέργο 5): «Προμήθεια Μόνιτορ Παρακολούθησης Ζωτικών Οργάνων» 

ΑΔΑ: Ω2ΛΒ46904Θ-Ε9Φ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(αριθμητικώς) 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(αριθμητικώς) 

1.  ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ   

6   

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ χωρίς Φ.Π.Α. (αριθμητικώς) 
(στην οποία περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση, καθώς και οι 
υπέρ τρίτων κρατήσεις για προμήθεια, μεταφορά, παράδοση, 
εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε πλήρη λειτουργία του 
εξοπλισμού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην 
διακήρυξη) 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ,  χωρίς Φ.Π.Α. (ολογράφως),   

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. 24% ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (αριθμητικώς)  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (ολογράφως)  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία  

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: Προμήθεια Κλινών Ασθενών ΜΑΦ/ΜΜΑΦ (Yποέργο 6) με προϋπολογισμό 
€18.000,00 συμπ. ΦΠΑ 

Πίνακας 6: Οικονομική Προσφορά Προμήθειας και Εγκατάστασης 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ «Γ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΧΧ /2021 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α (Υποέργο 6): «Προμήθεια Κλινών Ασθενών ΜΑΦ/ΜΜΑΦ» 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(αριθμητικώς) 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(αριθμητικώς) 

1.  ΚΛΙΝΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΑΦ/ΜΜΑΦ 1   

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ χωρίς Φ.Π.Α. (αριθμητικώς) 
(στην οποία περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση, καθώς και οι 
υπέρ τρίτων κρατήσεις για προμήθεια, μεταφορά, παράδοση, 
εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε πλήρη λειτουργία του 
εξοπλισμού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην 
διακήρυξη) 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ,  χωρίς Φ.Π.Α. (ολογράφως),   

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. 24% ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (αριθμητικώς)  

ΑΔΑ: Ω2ΛΒ46904Θ-Ε9Φ
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (ολογράφως)  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία  

ΤΜΗΜΑ Ζ: Προμήθεια VIDEO – Λαρυγγοσκοπίου για Διασωλήνωση με εξωτερική οθόνη  
(Yποέργο 7) με προϋπολογισμό €15.000,00 συμπ. ΦΠΑ 

Πίνακας 7: Οικονομική Προσφορά Προμήθειας και Εγκατάστασης 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ «Γ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΧΧ /2021 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α (Υποέργο 7): «Προμήθεια VIDEO – Λαρυγγοσκοπίου για Διασωλήνωση με 
εξωτερική οθόνη» 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(αριθμητικώς) 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(αριθμητικώς) 

1.  VIDEO – ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΓΙΑ 
ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ    

1   

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ χωρίς Φ.Π.Α. (αριθμητικώς) 
(στην οποία περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση, καθώς και οι 
υπέρ τρίτων κρατήσεις για προμήθεια, μεταφορά, παράδοση, 
εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε πλήρη λειτουργία του 
εξοπλισμού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην 
διακήρυξη) 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ,  χωρίς Φ.Π.Α. (ολογράφως),   

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. 24% ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (αριθμητικώς)  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (ολογράφως)  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία  

  

ΑΔΑ: Ω2ΛΒ46904Θ-Ε9Φ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV : Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) :  

Ημερομηνία έκδοσης: ……………. 

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : ………………………… 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ …………………………. (2% της συνολικής 
προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς ΦΠΑ). 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση).......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................,ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση).......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών  

α) πλήρη επωνυμία ………………, ΑΦΜ ………………, Διεύθυνση ……………… 

β) πλήρη επωνυμία ………………, ΑΦΜ ………………, Διεύθυνση ……………… 

γ) πλήρη επωνυμία ………………, ΑΦΜ ………………, Διεύθυνση ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ …………… (…………. €), για την συμμετοχή στον διαγωνισμό της Υπηρεσία σας 
με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της ………/……../…………, για την ανάδειξη αναδόχου για 
την «Προμήθεια…………………………………………………………..», σύμφωνα με την υπ’ αρ. ……./2021 Διακήρυξή 
σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και 
ΝΠΙΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για το ίδρυμα μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)   

ΑΔΑ: Ω2ΛΒ46904Θ-Ε9Φ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) :  

Ημερομηνία έκδοσης: ……………. 

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : ………………………… 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ............... ΓΙΑ ΕΥΡΩ ………………….. (η οποία θα καλύπτει τη διαφορά 
μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016) ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. Αριθμός ……. Τ.Κ. 
………} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη 
προκαταβολής, ποσού ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό................... και τη Διακήρυξή σας 
με αριθμό………., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού) …………. για εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης (συμπληρώνετε τον τίτλο της 
Σύμβασης) ……… ……… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση ότι 
δεν περιλαμβάνεται σε αυτό ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 και του άρθρου 19 του Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α' 152/20-11-
2015)..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η 
συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) ......................... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα 
καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των 
Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των 
σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 
εγγύησή μας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)   

 

ΑΔΑ: Ω2ΛΒ46904Θ-Ε9Φ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) :  

Ημερομηνία έκδοσης: ……………. 

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : ………………………… 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ............... ΓΙΑ ΕΥΡΩ …………………..   

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. Αριθμός ……. Τ.Κ. 
………} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}  για την καλή 
εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό ………………...σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την 
ανάθεση ……………………………… (αρ. διακ/ξης ……./………) προς κάλυψη αναγκών του …………………..…….. και το 
οποίο ποσόν καλύπτει το 2 % επί της εκτιμώμενης προ Φ.Π.Α. αξίας της σύμβασης …………..… ΕΥΡΏ αυτής. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 

Ή παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ΄ εμάς, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : Σχέδιο Σύμβασης 

Αριθμός σύμβασης: /21  

Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΚΥΜΗΣ  

Αντικείμενο: / Συμβατική αξία:  

CPV: ………………………. 

Σήμερα την ………. του μηνός ……….. του έτους…………, ημέρα ……… στην Κύμη, 

οι υπογεγραμμένοι: 

Αφενός 

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κύμης, που εδρεύει στην Κύμη και εκπροσωπείται νόμιμα για την 
υπογραφή της παρούσας, σύμφωνα με την με αρ. ………………………. Υπουργική Απόφαση ……………………. 

και αφετέρου  

η εταιρεία με την επωνυμία «        », Α.Φ.Μ. , ΔΟΥ ……………., που εδρεύει στη……………….., Τ.Κ……………, 
τηλ………….., όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον ……………………..με Α.Δ.Τ.: ………………., βάσει του υπ' 
αριθμ. …………… Πρακτικού του Δ.Σ. (ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα………………), 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την αρ. ………….. διακήρυξη του Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ, με την οποία διενεργήθηκε την ……………………. 
ηλεκτρονικός διεθνής ανοικτός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής και με 
αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για την σύναψη σύμβασης «………………….» με CPV 
……………………………………. 

2. Την αρ. ……………………..προσφορά του Αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού 
της προαναφερόμενης διακήρυξης. 

3. Την αρ. …………………απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Ανάδοχο  

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης 

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η προμήθεια «….» (Διακ. XX/2021). 

Η πώληση, μεταφορά και παράδοση των ειδών, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα 
θα πραγματοποιείται στα σημεία που θα υποδεικνύονται από το «Νοσοκομείο». 

…………………………………………...... 

Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. XX/2021 διακήρυξη του 
νοσοκομείου, την προσφορά του αναδόχου και την παρούσα σύμβαση.    

Άρθρο 2 : Χρονική διάρκεια της Σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. ήτοι 
από την ………………….. και λήγει την ………………….. 

Άρθρο 3 : Αμοιβή-Τρόπος πληρωμής-Κρατήσεις 

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών ανέρχεται στο ποσό των ……………………………… 
ευρώ, πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ ήτοι ……………………………………….. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ. 
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Για την δέσμευση της πίστωσης των …………………………….. ευρώ εκδόθηκε η υπ’ αρ. …………………….. 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από το Νοσοκομείο. Από τη δέσμευση αυτή εκτιμάται ότι πίστωση 
ύψους …………………….. ευρώ βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2021.  

Η πληρωμή του προμηθευτή, μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το 
«Νοσοκομείο», θα γίνεται από το Ταμείο αυτού μετά από έκδοση χρηματικού εντάλματος και εφόσον 
προσκομισθούν τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 200 παρ.4 του ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα πραγματοποιείται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του 
ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Κατά την πληρωμή του αναδόχου, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 
(ΦΕΚ 167 Α’) φόρος εισοδήματος. 

Ο «Ανάδοχος» επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων 
ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει αυτόν. Απαιτήσεις του «Αναδόχου» για οιαδήποτε 
πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών 
στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των 
φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανώ που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

Άρθρο 4: Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης και Παραλαβής 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το/α συμβατικά είδη σε πλήρη λειτουργία εντός τριών (3) 
μηνών από την υπογραφή της παρούσας, ήτοι, έως την ……., με δική του ευθύνη και δικές του 
δαπάνες σε χώρο που θα του υποδειχθεί από το Νοσοκομείο. 

2. Η παρακολούθηση και παραλαβή των υλικών της σύμβασης θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή που 
συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

3. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται, ανάλογα 
με την φύση του υπό προμήθεια υλικού, με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους : 

α) Με μακροσκοπική εξέταση 

β) Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση) 

γ) Με πρακτική δοκιμασία 

4. Στην περίπτωση μακροσκοπικής εξέτασης, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά από διενέργεια του μακροσκοπικού 
ελέγχου. Εάν εκτός από την μακροσκοπική εξέταση πραγματοποιηθούν και άλλοι έλεγχοι, ιδίως 
χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία, συντάσσεται από την επιτροπή 
παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή  απόρριψης μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, 
λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την 
επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του 
ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη 
πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής : 
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α) είτε παραλαμβάνει τα υλικά, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, 

β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των υλικών σύμφωνα με τις 
παραγράφους 5 και 6. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

5. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοθέντα υλικά δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 
όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παραδοθέντων υλικών και 
συνεπώς αν μπορούν τα τελευταία να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

6. Για την εφαρμογή της παραγράφου 7 ορίζονται τα ακόλουθα : 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω υλικών, με έκπτωση 
επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. 
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική 
παραλαβή των υλικών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται τα παραδοθέντα υλικά, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο 
άρθρο 220 του Ν.4412/2016. 

7. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής των παραδοθέντων υλικών από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο 
παραλαβής ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί 
αυτοδίκαια. 

8. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται 
με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 4. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει 
τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 

Άρθρο 5 : Κήρυξη «Αναδόχου» έκπτωτου - Κυρώσεις 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή 
στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/2016 
και τα οριζόμενα στις παραγράφους 6.1. και 6.3. της σχετικής διακήρυξης. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν : 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
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Αν το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται 
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν την χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα ο χρόνος 
φόρτωσης-παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εφόσον 
ο «Ανάδοχος» δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Άρθρο 6: Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου 

α) Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο «Ανάδοχος» με προσωπικό δικό του, που ουδεμία σχέση 
θα έχει με το «Νοσοκομείο» και του οποίου οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, εισφορές κ.λ.π. 
βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον «Ανάδοχο». 

β) Ο «Ανάδοχος» δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην 
παρούσα σύμβαση. 

γ) Κατά την εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο «Ανάδοχος» τηρεί τις υποχρεώσεις στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/08-08-2016). 

δ) Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να 
τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ.1 του άρθρου 12 ή της 
παρ.1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από το Νοσοκομείο μέσω 
του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που 
τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. Ο αριθμός ΕΜΠΑ του «Αναδόχου» είναι :… 

Άρθρο 7: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την άρτια, άριστη, πιστή και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας ο «Ανάδοχος» κατέθεσε στο 
«Νοσοκομείο» την υπ’ αριθμ………………………………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης τ………. 
……………………………….. ποσού …………………………………………………….ευρώ, η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 
4% επί εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής λήγει 
την ………….. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους 
της ποσότητας των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή της απαιτείται 
προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, 
των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης δικαιούται το «Νοσοκομείο», σε περίπτωση κήρυξης του 
«Αναδόχου» ως έκπτωτου, να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής 
που αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας. 
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Άρθρο 8: Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Ο Προμηθευτής μετά την οριστική παραλαβή υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας 
διάρκειας για δύο (2) έτη τουλάχιστον και τεχνικής υποστήριξης για δέκα (10) έτη τουλάχιστον, τόσο για 
τα επιμέρους τμήματα που απαρτίζουν τον προσφερόμενο εξοπλισμό, όσο και για το σύνολο του 
εξοπλισμού, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης, ποσού ……….. 
ευρώ (……€) , ήτοι σε ποσοστό 2% (δύο τοις εκατό) επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ και ο χρόνος 
ισχύος της πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τρεις (3) μήνες του συμβατικού χρόνου καλής 
λειτουργίας. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο Προμηθευτής ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Άρθρο 9 : Εκχωρήσεις 

Ο «Ανάδοχος» δύναται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις του έναντι του «Νοσοκομείου» για την 
καταβολή του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του, 
που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

Άρθρο 10 : Λύση-Καταγγελία της Σύμβασης-Έκπτωση Αναδόχου 

Το «Νοσοκομείο» μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της για τους λόγους που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 
133 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016). 

Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης του «Αναδόχου» εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις 
διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016). 

Άρθρο 11: Τροποποίηση της σύμβασης 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

Η σύμβαση παρατείνεται αυτοδίκαια και μονομερώς, εκ μέρους του Νοσοκομείου, χωρίς επαύξηση του 
οικονομικού αντικειμένου αυτής μέχρι δύο (2) μήνες κατόπιν της απόφασης του Δ.Σ. αυτού. Η παράταση 
αυτή μπορεί να ξεπεράσει τους δύο (2) μήνες χωρίς επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου αυτής, μετά 
από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και εφόσον συναινέσει ο «Ανάδοχος» αλλά δεν μπορεί 
να υπερβαίνει συνολικά τους δώδεκα (12) μήνες. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων τελεί υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν έχουν απορροφηθεί πλήρως οι ποσότητες των υλικών είτε μετά την παρέλευση της 
αρχικώς προβλεπόμενης διάρκειας των δώδεκα (12) μηνών της σύμβασης είτε μετά την παρέλευση και της 
μονομερούς παράτασης των δύο (2) μηνών. 

Άρθρο 12: Ανωτέρα Βία 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, εάν η 
αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 

• γενική ή μερική απεργία 

• πλημμύρα 

• σεισμός 

• πόλεμος 

• εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών 
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• εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγή 

Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 

Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτό και να 
προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Άρθρο 13: Εφαρμοστέο Δίκαιο-Επίλυση Διαφορών 

Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως 
προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή των όρων της παρούσας ή εξ’ 
αφορμής της, το «Νοσοκομείο» και ο «Ανάδοχος» καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή 
τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το 
πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου Συμφέροντος. 

Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά 
Δικαστήρια και δη αυτών της Χαλκίδας  

Άρθρο 14: Παράρτημα-Διέποντα τη Σύμβαση έγγραφα 

Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση και οι όροι τους ισχύουν το ίδιο με τους όρους της 
παρούσας σύμβασης είναι τα εξής : 

1………………………. 

2………………………. 

3………………………. 

Άρθρο 15: Ρήτρα Εχεμύθειας –Εμπιστευτικότητας – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής ο Ανάδοχος αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των 
εκπροσώπων του Ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν, κατά την εκτέλεση των 
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σε γνώση αυτού, του προσωπικού του και 
οποιουδήποτε τρίτου συνδέεται με αυτόν. 

1. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την παρούσα σύμβαση, 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε 
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του έναντι αυτής ,δε δεσμεύει δε αυτή με 
οποιονδήποτε τρόπο την Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

2. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του έχουν υποχρέωση εχεμύθειας αναφορικά με κάθε πληροφορία 
που περιήλθε σ’ αυτούς, στο πλαίσιο υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας («Εμπιστευτική 
Πληροφορία») και δεσμεύεται να μην αποκαλύψει ή χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε Εμπιστευτική 
Πληροφορία. 

3. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλουν να απέχουν, από κάθε χρήση, μερική ή ολική, είτε για 
λογαριασμό τους, είτε, για λογαριασμό τρίτων, των στοιχείων και γενικά των προσωπικών 
δεδομένων των υπαλλήλων και των εξυπηρετούμενων του Νοσοκομείου, που τα αποκτούν, με 
οποιοδήποτε τρόπο κατά την υλοποίησης του παρόντος έργου (Ενδεικτικώς: Ν. 2472/97 περί 
προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), τηρούν δε τον 
Κανονισμό ΕΕ 2016/679. Ο Ανάδοχος δηλώνει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι θα συμμορφωθεί 
με οποιαδήποτε, σχετική με το ανωτέρω εδάφιο, επιμέρους υπόδειξη/διαδικασία κλπ. της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

4. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει το προσωπικό του για το περιεχόμενο της 
υποχρέωσης εχεμύθειας, όπως αυτή προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και να ενημερώνει 
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αμέσως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή και χρήση 
στοιχείων που θα υποπέσει στην αντίληψή του. 

Άρθρο 16: Λοιποί όροι 

1. Ο «Ανάδοχος» δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην 
παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, 
των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 

2. Ο «Ανάδοχος» δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την 
ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. 
Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση του υπο ανάθεση αντικειμένου, σύμφωνα με τους 
όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

3. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους 
παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα και θεωρούν την σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. 
Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα και αφού 
διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, τα δύο (2) από αυτά κατατέθηκαν στο 
«Νοσοκομείο» και το τρίτο έλαβε ο «Ανάδοχος». 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

      Για το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κύμης                                      Για τον Ανάδοχο 

 

 

 

 

                               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 

 

                                 
        

Σημείωση: Τα αναφερόμενα στο παρόν υπόδειγμα σύμβασης στοιχεία είναι τα ελάχιστα και αυτά είναι 
δυνατόν να συμπληρωθούν ή τροποποιηθούν κατά το στάδιο υπογραφής της σχετικής σύμβασης, 
καθόσον αυτό θα εξαρτηθεί και από την σχετική προσφορά των υποψηφίων σε συνδυασμό με τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 
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