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1.  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Δράμας 

Ταχυδρομική διεύθυνση Τέρμα Ιπποκράτους 

Πόλη ΔΡΑΜΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 66132 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL 514 

Τηλέφωνο 2521350222 

Φαξ 2521025997 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  grafeio.promithion@dramahospital.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Για θέματα Διαγωνιστικής διαδικασίας:           

κ. Τσίρλη Άννα – τηλ. 2521350222  

Για τεχνικά θέματα:                                                                             

κ. Φαϊτατζίδη Ανδρέα - τηλ. 2521350259 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.dramahospital.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ και ανήκει στην 4η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ).. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

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

Εφαρμοστέο Εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία προκήρυξης του 

Διαγωνισμού.  

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α)  Τα έγγραφα της Σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr  μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β)  Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

mailto:grafeio.promithion@dramahospital.gr
http://www.prometheus.gr/
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γ)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην προαναφερθείσα διεύθυνση: 

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, Τέρμα Ιπποκράτους, Τ. Κ. 66132, Δράμα  

Γραφείο Προμηθειών: 

κ. Τσίρλη Άννα  (Τηλ. 2521350222, Fax: 2521025997 για θέματα Διαγωνιστικής διαδικασίας), 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : grafeio.promithion@dramahospital.gr  

Τμήμα Βιοϊατρικής: 

κ. Φαϊτατζίδης Ανδρέας   (Τηλ. 2521350259 για Τεχνικά θέματα),  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: biomedical@dramahospital.gr  

δ)  H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη 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): www.promitheus.gov.gr  μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16. Τα έγγραφα της 

Σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL) 

: www.promitheus.gov.gr  μέσω της διαδικτυακής πύλης  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.   

Χρηματοδότηση της Σύμβασης 

Φορέας  χρηματοδότησης της παρούσας Σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, 

Κωδικός ΣΑ: ΕΠ0311. Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε: 9349, σχετική πίστωση του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα.  

Η παρούσα Σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - Κωδικός 

Πράξης ΣΑ  (Κωδικός Ενάριθμου 2021ΕΠ03110001). 

Η Σύμβαση περιλαμβάνεται στα υποέργα 1, 2 και 3 της Πράξης: «Προμήθεια ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού 

για το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική 

Μακεδονία Θράκη» με βάση την Απόφαση ένταξης με αριθμό πρωτοκόλλου 144/11.01.2021 (ΑΔΑ: 6ΗΧΘ7ΛΒ-

ΙΤ7) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και έχει λάβει 

κωδικό MIS 5076384. Η παρούσα Σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης   

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο 

Δράμας συνολικού προϋπολογισμού 632.000,00 € (με ΦΠΑ 24%), µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, (με υποχρέωση του προμηθευτή: α- για απόλυτη 

συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Όρους της  Διακήρυξης  και  β- για τοποθέτηση και 

εγκατάσταση όπως αυτή αναφέρεται στους όρους παρούσης) που αφορά την αγορά  των παρακάτω ειδών:  

 

mailto:grafeio.promithion@dramahospital.gr
mailto:grafeio.promithion@dramahospital.gr
mailto:grafeio.promithion@dramahospital.gr
mailto:grafeio.promithion@dramahospital.gr
mailto:grafeio.promithion@dramahospital.gr
mailto:grafeio.promithion@dramahospital.gr
mailto:grafeio.promithion@dramahospital.gr
mailto:biomedical@dramahospital.gr
mailto:biomedical@dramahospital.gr
mailto:biomedical@dramahospital.gr
mailto:biomedical@dramahospital.gr
mailto:biomedical@dramahospital.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΟΤΘ4690ΒΡ-ΞΥΠ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ                                               

ΔΑΠΑΝΗ                   

ΜΕ Φ.Π.Α. 24% (€) 

1.    ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 32550000 1 TΕΜΑΧΙΑ    64.516,12 €      80.000,00 € 

2.   ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 32360000 1 TΕΜΑΧΙΑ   24.193,55 €      30.000,00 € 

3.   ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 32360000 4 TΕΜΑΧΙΑ   96.774,19 €    120.000,00 € 

4.    ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 33111000 3 TΕΜΑΧΙΑ 181.451,61 €        225.000,00 € 

5.   ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ  33124120 2 TΕΜΑΧΙΑ     48.387,1 €          60.000,00 € 

6.   ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ 33100000 6 TΕΜΑΧΙΑ   19.354,84 €          24.000,00 € 

7.   ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ 33123100 10 TΕΜΑΧΙΑ   13.709,68 €          17.000,00 € 

8.   ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 33123230 5 TΕΜΑΧΙΑ      4.838,71 €            6.000,00 € 

9.   ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

                  

33182100 5 TΕΜΑΧΙΑ    24.193,55 €          30.000,00 € 

10.   ΦΟΡΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ  

   ΥΨΟΥΣ 

33192160 10 TΕΜΑΧΙΑ    32.258,06 €           40.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΑ 47 TΕΜΑΧΙΑ  509.677,42 €         632.000,00 € 

ΑΔΑ: ΨΟΤΘ4690ΒΡ-ΞΥΠ
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1.  ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 105430  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 105432 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ                                               

ΔΑΠΑΝΗ                   

ΜΕ Φ.Π.Α. 24% (€) 

1.    ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  1 TΕΜΑΧΙΑ    64.516,12 €      80.000,00 € 

2.   ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  1 TΕΜΑΧΙΑ   24.193,55 €      30.000,00 € 

3.   ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ  4 TΕΜΑΧΙΑ   96.774,19 €    120.000,00 € 

                                          ΣΥΝΟΛΑ  6 ΤΕΜΑΧΙΑ 185.483,86 €    230.000,00 € 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ                                               

ΔΑΠΑΝΗ                   

ΜΕ Φ.Π.Α. 24% (€) 

1.     ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ  3 TΕΜΑΧΙΑ 181.451,61 €      225.000,00 € 

ΑΔΑ: ΨΟΤΘ4690ΒΡ-ΞΥΠ



 

 

Σελίδα 8 

 

 

 

 

3.  ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 105433 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ                                               

ΔΑΠΑΝΗ                   

ΜΕ Φ.Π.Α. 24% (€) 

1.   ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ   2 TΕΜΑΧΙΑ        48.387,1 €          60.000,00 € 

2.   ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ  6 TΕΜΑΧΙΑ      19.354,84 €          24.000,00 € 

3.   ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ  10 TΕΜΑΧΙΑ     13.709,68 €          17.000,00 € 

4.   ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ  5 TΕΜΑΧΙΑ       4.838,71 €            6.000,00 € 

5.  ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 5 TΕΜΑΧΙΑ     24.193,55 €          30.000,00 € 

6.   ΦΟΡΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ  

   ΥΨΟΥΣ 

 10 TΕΜΑΧΙΑ     32.258,06 €           40.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΑ 38 TΕΜΑΧΙΑ   142.741,94 €         177.000,00 € 

ΑΔΑ: ΨΟΤΘ4690ΒΡ-ΞΥΠ
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Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 

όπως αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα. 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα είδη του παραπάνω πίνακα στο σύνολο της 

αντίστοιχης προκηρυχθείσης ποσότητας αυτών. Προσφορές για μέρος της προκηρυχθείσης ποσότητας κάθε 

είδους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορά με τιμή μεγαλύτερη από τα ανωτέρω ποσά, συνολικά ή και ανά είδος, θα απορρίπτονται.  

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της/των σύμβασης/συμβάσεων ανέρχεται στο ποσό των 632.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 509.677,42 €, ΦΠΑ : 122.322,58 €). 

Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 24%  θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 90 ημέρες. 

Αναλυτική περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει 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 N. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

Του Ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013». 

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.   

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 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…». 

ΑΔΑ: ΨΟΤΘ4690ΒΡ-ΞΥΠ
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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 άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/10-7-2007) «Κανόνες δημοσιότητας». 

Του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών. 

Του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις».   

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 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 Α.Ε.Π.Π. 

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 αριθμό 1191/22-3-2017 (Β 969) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης 

και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και 

των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ.3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016». 

Της με αριθμό 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 Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 134 /18-6-2007). 

Του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Φ.Ε.Κ.129/Α/03 082010). 

Του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος», άρθρο 64 παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4% επί της 

καθαρής συµβατικής αξίας. 

Του Κανονισμού (ΕΕ) με αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006». 

ΑΔΑ: ΨΟΤΘ4690ΒΡ-ΞΥΠ
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Του Π.∆. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/21-3-2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία». 

Της με αριθμό πρωτοκόλλου 110427/ΕΥΘΥ/1020/20–10–2016 (ΦΕΚ 3521/Β'/01–11–2016) Υπουργικής 

Απόφασης με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31–07–2015 (ΦΕΚ Β' 1822) 

υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014–2020 – 

Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014–2020 από Αρχές 

Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων». 

Του Επικοινωνιακού Οδηγού που καταρτίστηκε από την Εθνική Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, η οποία έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση του 

πλαισίου αρχών πληροφόρησης και επικοινωνίας για το ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Του N. 4472/2017  (ΦΕΚ Α-74/19.05.2017), «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων 

του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής 

στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και 

λοιπές διατάξεις. (Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την Κεντρικοποίηση 

Προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων)». 

Της Υπουργικής Απόφασης 2203 (ΦΕΚ 1926-Β/02.06.2017), «Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών 

πλαίσιο που διενεργούνται από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α. για το δωδεκάμηνο που άρχεται 

την 1η Ιουνίου 2017 και λήγει την 31η Μαΐου 2018 - Καθορισμός Κ.Α.Α. για την παροχή συγκεντρωτικών 

δραστηριοτήτων αγορών για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1η Ιουνίου 2017 και λήγει την 31η Μαΐου 2018». 

Της με αριθμό πρωτοκόλλου 6228/10.12.2020 (Κωδικός: ΑΜΘ83, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3830) Πρόσκλησης της 

Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης», Άξονας Προτεραιότητας 03 «Υποδομές ανάπτυξης ανθρώπινου 

δυναμικού και ενίσχυσης της Κοινωνικής συνοχής», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο «ΔΡΑΣΗ 9α.18.1_ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ». 

Τις κάτωθι Αποφάσεις και έγγραφα:   

Την Απόφαση 16820/02-09-10 του Υφυπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 1515Β/7-9-2010) «Καθορισμός ημερήσιων 

και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης 

δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 23779 (ΦΕΚ 1996 Β/24-12-

2010), 1500 (ΦΕΚ134 Β /9-2-2012) και 7546 (ΦΕΚ 920Β/23-5-2012) , (ΦΕΚ Β1222/20-5-2013), και 13289 (ΦΕΚ 

1716/17-8-2015) με τις αποφάσεις 13922, 15278 που την τροποποιούν και ισχύει, απόφαση 196/11-8-2017 

ΦΕΚ Β΄2824/11-8-2017. 

Την υπ΄αριθμόν Α4γ/Γ. Π. 77398/13-12-2017  (ΑΔΑ: ΩΟΙ0465ΦΥΟ-Χ9Τ) Απόφαση του Τμήματος Βιοϊατρικής 

Τεχνολογίας της Δ/νσης Τ. Υ. του Υπουργείου Υγείας  με θέμα: « Έγκριση σκοπιμότητας για επιχορήγηση της 

Πράξης από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-20 της Προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Γενικού 

Νοσοκομείου Δράμας». 

Την υπ΄αριθμόν  377/09.10.2020 (ΑΔΑ: 68Η74690ΒΡ-ΟΦΠ) Απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου 

Δράμας με θέμα: «Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για Προμήθειες 

Ιατροτεχνολογικού», στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020». 

ΑΔΑ: ΨΟΤΘ4690ΒΡ-ΞΥΠ
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Την υπ΄αριθμόν 438/16.12.2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Δράμας με θέμα:  «Έγκριση Τεχνικών 

προδιαγραφών για την Προμήθεια ειδών Ιατροτεχνολογικού και Γενικής χρήσης Εξοπλισμού του Γενικού 

Νοσοκομείου Δράμας, συνολικού προϋπολογισμού 632.000,00 €». 

Το υπ΄αριθμόν πρωτοκόλλου 144/11.01.2021 (ΑΔΑ: 6ΗΧΘ7ΛΒ-ΙΤ7) έγγραφο Απόφασης  Ένταξης της Πράξης 

«Προμήθεια ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας» της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Ε. Π. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές 

ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυσης της Κοινωνικής συνοχής του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και 

Θράκη».  

Το υπ΄αριθμόν πρωτοκόλλου 394/25.01.2021 έγγραφο Έγκρισης Διακήρυξης  της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Ε. Π. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια 

ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5076384.   

Την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 78/04.01.2021 Aπόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν. Δράμας περί ορισμού ετήσιων 

επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, αξιολόγησης και ενστάσεων, με την οποία ορίζει επιτροπή για τη 

διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού. 

Την υπ΄ αριθμόν 40/09.02.2021 Απόφαση του Δ.Σ του Γ. Ν. Δράμας με θέμα: « Έγκριση διενέργειας Δημόσιου, 

Διεθνούς, Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού για το 

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας,  προϋπολογισμού 632.000,00 €». 

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. 

Το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου  6567/24.12.2020 θετική εισήγηση του προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ για τη 

διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. 

Την με αριθμό πρωτοκόλλου  2446/10.02.2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α: 978Μ4690ΒΡ-Ζ4Α).                                          

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26.03.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 

μ.μ.   

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr   του ως άνω συστήματος. 

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:                    

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 20.02.2021 , ημέρα  Σάββατο και ώρα 08:00 π.μ.  

1.6 Δημοσιότητα 

Α.  Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας Σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 11.02.2021 στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Αριθμό Προκήρυξης  στην ΕΕ.S:  2021/S 032-079155.  

Β.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση - καταχώρηση: 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΟΤΘ4690ΒΡ-ΞΥΠ
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1.  Στον Ελληνικό Τύπο  (Άρθρο 65, 66 του Ν. 4412/2016):   Σε τρεις εφημερίδες του Νομού -  δύο ημερήσιες 

(Χρονικά και  Πρωινός Τύπος Δράμας) και μία εβδομαδιαία (Εργασία).   

2.  Στον Ιστότοπο του Προγράμματος «Διαύγεια» http://et.diavgeia.gov.gr/ στις 16.02.2021 όπου κι έλαβε 

αριθμό ΑΔΑ: 6Π1Ζ4690ΒΡ-ΞΒΕ. 

3.  Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.eprocurement.gov.gr 

στις  16.02.2021 όπου κι έλαβε τον αριθμό ΑΔΑΜ: 21PROC008147591. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε επίσης: 

1.  Στον ιστότοπο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, στη διεύθυνση (URL): WWW.DRAMAHOSPITAL.GR στη 

διαδρομή:  Εφημερίδα της Υπηρεσίας ► Προμήθειες-Συμβάσεις. ► Προμήθειες Νοσοκομείου. 

2.  Στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr  όπου έλαβε τους Συστημικούς 

Αριθμούς: 105430, 105432, 105433 (Άρθρο 38 του Ν.4412/2016). 

3.  Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.eprocurement.gov.gr 

στις  18.02.2021 όπου κι έλαβε τον αριθμό ΑΔΑΜ: 21PROC008157240. 
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Γ.      Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο θα καταβάλλεται σε κάθε περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή 

με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Το ποσό αυτό όμως θα παρακρατείται από την αμοιβή του 

προμηθευτή κατά την πληρωμή του από την Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον ανακηρυχθεί Ανάδοχος.                        

Σε περίπτωση μη σύναψης συμβάσεων, λόγω ακύρωσης ή άγονης διαγωνιστικής διαδικασίας, η Αναθέτουσα 

Αρχή αναλαμβάνει τη  δαπάνη δημοσιεύσεων.  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται να: 

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 σύμφωνα με το Δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, τις 

Συλλογικές Συμβάσεις ή τις Διεθνείς Διατάξεις του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.dramahospital.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΟΤΘ4690ΒΡ-ΞΥΠ
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οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων 

Συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους.  

β) μην 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: ΨΟΤΘ4690ΒΡ-ΞΥΠ
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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  σύμβασης είναι τα ακόλουθα: 

 Η  με αριθμό  5η/2021 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

 Η παρούσα Διακήρυξη  (ΑΔΑΜ:  21PROC008157240) με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής.  

 Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]. 

 Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 

τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

 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), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος. 

2.1.3  Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο  έντεκα (11) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  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). Είναι απαραίτητο το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο ή δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει, δεν εξετάζονται.  

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 

κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών, 

 β) όταν τα έγγραφα της Σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΟΤΘ4690ΒΡ-ΞΥΠ
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της Σύμβασης έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα (Άρθρο 53, παρ.3 του Ν. 4412/2016). 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα συμπεριλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα (Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016). 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην Ελληνική Γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), (Άρθρο 80,92 Ν. 4412/2016). Ειδικά, τα αλλοδαπά 

ιδιωτικά έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα, επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας 

στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν 

από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία θα είναι νόμιμα επικυρωμένα και η μετάφραση των εν 

λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ. ΕΞ., είτε από το αρμόδιο 

προξενείο, είτε από δικηγόρο, κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, 

είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημοσίου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας, προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο 

έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με τη 

σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει 

από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά, τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα του κατασκευαστικού οίκου των προσφερόμενων ειδών  με 

τεχνικό περιεχόμενο στα οποία γίνονται παραπομπές στο Φύλλο Συμμόρφωσης της Τεχνικής Προσφοράς 

μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική Γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική. 

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. της παρούσας Διακήρυξης  εκδίδονται από πιστωτικά 

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 Σ.Δ.Σ κι έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 

αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη 

τους στον υπέρ ου η εγγύηση 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 
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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 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 το χρόνο ισχύος της Εγγύησης, ι) 

την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της Εγγύησης να καταβάλλει 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  (παράγραφος 4, Άρθρο 72 Ν.4412/2016). 

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VI της παρούσας Διακήρυξης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 

εγκυρότητά τους. 

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 Σ.Δ.Σ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση Δημόσια Σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  Η επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία 

υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η Σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής 

μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης. 

3. 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  Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής βάσει του κάτωθι πίνακα: 
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1.  ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 105430 

 

 

 

2.  ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 105432 

 

 

 

 
 

3.  ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 105433 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2% ΕΠΙ ΤΟΥ   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

1.    ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1    64.516,12 € 1.290,322 € 

2.   ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1   24.193,55 €      483,87 € 

3.   ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 4   96.774,19 €   1.935,48 € 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2% ΕΠΙ ΤΟΥ   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

1.     ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 3 181.451,61 €  3.629,03 € 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2% ΕΠΙ ΤΟΥ   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

1.   ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ  2        48.387,1 €     967,74 € 

2.   ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ 6      19.354,84 €   387,096 € 

3.   ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ 10     13.709,68 €   274,193 € 
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Εγγύηση Συμμετοχής κατατίθεται μόνο για τα προσφερόμενα είδη.  
 
Για τον έλεγχο του ύψους της Εγγυητικής Επιστολής, κατατίθεται Δήλωση του συμμετέχοντα, όπου θα 
αναφέρονται τα είδη του διαγωνισμού (με τους αντίστοιχους κωδικούς α/α) για τα οποία καταθέτει 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 (άρθρο 2.4.5 της παρούσης),  άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα Αρχή 

μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της Εγγύησης Συμμετοχής. 

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 στο 

άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν 

προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 

υπογραφή της Σύμβασης. 

2.2.3  Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης (Διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για Ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από 

τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους : 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β)  δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (Ε.Ε. C 195 της 25.6.1997, 

σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (Ε.Ε. L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο Εθνικό Δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

4.   ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 5       4.838,71 €    96,774 € 

5.  ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
5     24.193,55 €    483,87 € 

6.   ΦΟΡΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ  

   ΥΨΟΥΣ 
10     32.258,06 €    645,16 € 
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε. C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (Ε.Ε. L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (Ε.Ε. L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/Ε.Ε. 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 (Ε.Ε. L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη  

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και I.K.E. 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά   στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά  στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η 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/και, 

β) όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
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Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο 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.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 

του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) 

πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 

από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ  (Άρθρο  73 παρ. 2 περίπτωση γ του Ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 

4488/2017).   

2.2.3.3. 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,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για 

τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) 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, κατά τα οριζόμενα 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,  
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(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 

για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 23 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 εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου υπό την προϋπόθεση ότι 

αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες 

διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

2.2.3.4.  Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων 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). 

2.2.3.5.  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. 

2.2.3.6.  Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1, 2.2.3.2.γ  και 2.2.3.3 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). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 

διαδικασία σύναψης Σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν 

τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 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. 

2.2.3.7. Η απόφαση για τη 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. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του 

Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού, αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 

της Σύμβασης. 
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Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4  Καταλληλόλητα 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 έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ, 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.    

2.2.5  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία δεν απαιτούνται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
αναφορικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.  

2.2.6  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service καθώς και κατάλληλα 

εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση αυτού από το μητρικό 

κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Να αναφερθεί αναλυτικά στην τεχνική 

προσφορά η πόλη όπου εδρεύει το συνεργείο συντήρησης, η σύνθεση του προσωπικού του, τα τυπικά του 

προσόντα κ.λ.π,.  Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Βόρεια Ελλάδα, οφείλουν να εκθέτουν 

στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες 

ανάγκες.  

β)  Με την τεχνική προσφορά συνυποβάλλεται υποχρεωτικά πλήρης κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι 

κυριότερες παραδόσεις παρόμοιων ή ίδιων μηχανημάτων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, η αξία τους, 

οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και οι τυχόν υποχρεώσεις παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες 

(Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο Δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις 

αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή 

μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις 

βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον ίδιο 

κατάλογο διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται από συνεργείο του προμηθευτή και από πότε. 

2.2.7   Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οφείλουν να συμμορφώνονται και να 

κατέχουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ή ισοδύναμα αυτών από ιδρύματα ελέγχου ποιότητας τα οποία θα 

έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων με τα οποία να βεβαιώνεται η ικανότητά τους, 

επαληθευμένη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα. 
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Ειδικότερα: 

 Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN ISΟ 9001:2015 για τη διασφάλιση ποιότητας, τόσο για τον 

προμηθευτή όσο και για τον κατασκευαστή.  

Στη δεύτερη και μόνο περίπτωση, που αφορά τον κατασκευαστή, εφόσον και αν δεν υπάρχει η 

δυνατότητα, ο οικονομικός φορέας μπορεί να προσκομίσει, κι έτσι θα γίνει αποδεκτό από την 

υπηρεσία, το  ISO 13485/2003 (ή νεότερο) για τον κατασκευαστή. «Ενώ το πρότυπο ISO 13485 είναι ένα 

αυτόνομο πρότυπο, είναι παρόμοιο με το πεδίο εφαρμογής και με την πρόθεση του ISO 9001, Quality 

management systems (Συστήματα διαχείρισης ποιότητας).  Περιέχει πρόσθετες απαιτήσεις, ειδικά για 

τους μηχανισμούς που εμπλέκονται στο κύκλο ζωής των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ενώ άλλα 

στοιχεία του προτύπου ISO 9001 έχουν αφαιρεθεί και δεν έχουν σημασία ως κανονιστικές απαιτήσεις. 

Όπως όλα τα πρότυπα του συστήματος διαχείρισης ISO, έχει σχεδιαστεί ώστε να ενσωματώνεται στα 

υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης ενός οργανισμού» ( ISO 13485  Quality management for medical 

devices, www.iso.org, www.iso.org/iso/health, www.iso.org/iso/management-standards,  

www.iso.org/isofocus).     

 Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015 περί περιβαλλοντικής διαχείρισης, για τον 

κατασκευαστή.  

O οικονομικός φορέας  πρέπει να συμμορφώνεται προσκομίζοντας πιστοποιητικά που εναρμονίζονται  

με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα που παραπέμπουν στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και 

ελέγχου (EMAS) της Ένωσης ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν 

αναγνωριστεί, σύμφωνα με το Άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που έχουν 

εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς.       

Εάν ο οικονομικός φορέας, τεκμηριωμένα, δεν έχει πρόσβαση στο εν λόγω πιστοποιητικό (EN ISO 

14001:2015 του κατασκευαστή) για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος,  η Αναθέτουσα 

Αρχή θα αποδεχθεί  και άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης  του 

κατασκευαστή υπό την προϋπόθεση ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που 

απαιτούνται βάσει του εφαρμοστέου συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης και 

έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς.   

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 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) τις 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», εκτός εάν δεν 

πρόκειται για ιατροτεχνολογικό προϊόν. 

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σειράς  ISO 13485/2016 (ή νεότερο), τόσο για τον κατασκευαστή όσο και 

τον προμηθευτή (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), καθώς και πλήρη 

τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των 

σχετικών οδηγιών της Ε.Ε (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου «Περί των ιατροτεχνολογικών 

http://www.iso.org/
http://www.iso.org/iso/health
http://www.iso.org/iso/management-standards
http://www.iso.org/isofocus
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προϊόντων» (ΕΕ L 169/12-7-1993), όπως τροποποιημένες ισχύουν, με τις διατάξεις των οποίων 

εναρμονίστηκε η Εθνική Νομοθεσία με την υπ’ αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-9-2009 Κοινή απόφαση 

των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (Φ.Ε.Κ. 

Β΄ 2198/2-10-2009). 

 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. 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά προσκομίζονται υποχρεωτικά και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα 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 δεσμών τους με αυτούς. Στην 

περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τούς  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. 

2.2.9   Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής                                                                                                                                                                                                    

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 (Ε.Ε.Ε.Σ.), σύμφωνα με το ηλεκτρονικά επισυναπτόμενο στην παρούσα αρχείο Παράρτημα ΙΙΙ  το 

οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. Το Ε.Ε.Ε.Σ. καταρτίζεται 

βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος  2 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2016/7 και συμπληρώνεται 

από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) το οποίο 

είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή τού κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα,  ως  

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσης 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 (παρ. 13, άρθρο 107 του Ν. 4497/2017).  

ΑΔΑ: ΨΟΤΘ4690ΒΡ-ΞΥΠ



 

 

Σελίδα 26 

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 που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

Συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης Σύμβασης.  

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της Ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου) 

Α. 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, κατά την υποβολή 

των Δικαιολογητικών της παρούσης παραγράφου και κατά τη σύναψη της Σύμβασης στις περιπτώσεις του 

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή Ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσης, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 

υποχρεούνται στην υποβολή των Δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσης και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 

περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4  - 2.2.8). 

Ο oικονομικός 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 

των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και 

στο μέτρο που η Aναθέτουσα Aρχή 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). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά, όταν η Aναθέτουσα Aρχή που έχει 

αναθέσει τη Σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

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. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

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 να προκύπτει 

ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Θα 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 τις παραγράφους 2.2.3.2. και 2.2.3.4., περίπτωση  β’, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του. Θα έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2. α., πέραν 

του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι 

δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το 

οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 

με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 

ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 

εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην 

Ελλάδα οικονομικούς φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων. 

γ)  Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσης, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 

και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων που θα έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται 

από Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την 

έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή όπου τα έγγραφα 

ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1. και 

2.2.3.2. περιπτώσεις α’ και β’, καθώς και στην περίπτωση 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. περιπτώσεις α’ και 

β’, καθώς και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω 

του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του Ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
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ε)  Για την παράγραφο 2.2.3.8. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί 

σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

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 ενδιαφερόμενου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 

όπου θα δηλώνεται 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. 

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 κι εάν, σύμφωνα με τις 

ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6. οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  

κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων του συγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ      

ΑΠΟ…ΕΩΣ… 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

      

 

Β.4. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7., οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίγραφα των εν 

λόγω πιστοποιήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω παράγραφο και πίνακα τεκμηρίωσης στον οποίο 

θα αναφέρονται ο φορέας πιστοποίησης, το πρότυπο διαχείρισης, ο σκοπός/καλυπτόμενο αντικείμενο, ο 

αριθμός του πιστοποιητικού, η ημερομηνία αρχικής έκδοσης και η ημερομηνία λήξης αυτού. Συγκεκριμένα, 

προσκομίζεται πίνακας τεκμηρίωσης, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 
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Α/Α 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΡΟΤΥΠΟ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΚΟΠΟΣ  

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

        

        

 

Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά. 

 

Β.5. 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 

σε αρμόδια αρχή (π.χ.  ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει 

να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις 

προσκομίζονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα (σε περίπτωση Α.Ε.) , κ.λ.π., 

ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα, συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 

προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 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. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει 

από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού. Υπό την 

προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις 

προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κ.λ.π., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 

φορέα), συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά 

την υποβολή τους. 

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. 
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Β.6. 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 N. 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.  Οι 

οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.7. 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, παράγραφος 2 του Ν. 4412/2016. 

Β.8. 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 το σκοπό αυτό.  

Β.9.  Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6. οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) Δήλωση ότι διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα 

εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση αυτού από το μητρικό 

κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Επίσης, να αναφέρεται αναλυτικά στην 

τεχνική προσφορά προκειμένου να αξιολογηθεί, η πόλη όπου εδρεύει το συνεργείο συντήρησης, η σύνθεση 

του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα κ.λ.π, καθώς και ο χρόνος σχετικής ενασχόλησης και 

εκπαίδευσης. Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Βόρεια Ελλάδα, οφείλουν να εκθέτουν 

στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες 

ανάγκες.  

β) πλήρη κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις παρόμοιων ή ίδιων μηχανημάτων που 

έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και οι τυχόν υποχρεώσεις 

παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης 

ανήκει στο Δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα 

οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης 

ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, 

δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον ίδιο κατάλογο διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά 

συντηρούνται από συνεργείο του προμηθευτή και από πότε. 

Β.10. Για την απόδειξη της συμμόρφωσης τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας & πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

Ειδικότερα: 

 Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN ISΟ 9001:2015 για τη διασφάλιση ποιότητας, τόσο για τον 

προμηθευτή όσο και για τον κατασκευαστή. 
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Στη δεύτερη και μόνο περίπτωση, που αφορά τον κατασκευαστή, εφόσον και αν δεν υπάρχει η 

δυνατότητα, ο οικονομικός φορέας μπορεί να προσκομίσει, κι έτσι θα γίνει αποδεκτό από την 

υπηρεσία, το  ISO 13485/2003 (ή νεότερο) για τον κατασκευαστή. «Ενώ το πρότυπο ISO 13485 είναι ένα 

αυτόνομο πρότυπο, είναι παρόμοιο με το πεδίο εφαρμογής και με την πρόθεση του ISO 9001, Quality 

management systems (Συστήματα διαχείρισης ποιότητας).  Περιέχει πρόσθετες απαιτήσεις, ειδικά για 

τους μηχανισμούς που εμπλέκονται στο κύκλο ζωής των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ενώ άλλα 

στοιχεία του προτύπου ISO 9001 έχουν αφαιρεθεί και δεν έχουν σημασία ως κανονιστικές απαιτήσεις. 

Όπως όλα τα πρότυπα του συστήματος διαχείρισης ISO, έχει σχεδιαστεί ώστε να ενσωματώνεται στα 

υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης ενός οργανισμού» ( ISO 13485  Quality management for medical 

devices, www.iso.org, www.iso.org/iso/health, www.iso.org/iso/management-standards,  

www.iso.org/isofocus).     

 Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015 περί περιβαλλοντικής διαχείρισης, για τον 

κατασκευαστή.  

O οικονομικός φορέας  πρέπει να συμμορφώνεται προσκομίζοντας πιστοποιητικά που εναρμονίζονται  

με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα που παραπέμπουν στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και 

ελέγχου (EMAS) της Ένωσης ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν 

αναγνωριστεί, σύμφωνα με το Άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που έχουν 

εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς.       

Εάν ο οικονομικός φορέας, τεκμηριωμένα, δεν έχει πρόσβαση στο εν λόγω πιστοποιητικό (EN ISO 

14001:2015 του κατασκευαστή) για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος,  η Αναθέτουσα 

Αρχή θα αποδεχθεί  και άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης  του 

κατασκευαστή υπό την προϋπόθεση ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που 

απαιτούνται βάσει του εφαρμοστέου συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης και 

έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς.   

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 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) τις 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», για τον 

προμηθευτή, εκτός εάν δεν πρόκειται για ιατροτεχνολογικό προϊόν.  

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σειράς  ISO 13485/2016, τόσο για τον κατασκευαστή όσο και τον 

προμηθευτή (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), καθώς και πλήρη 

τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των 

σχετικών οδηγιών της Ε.Ε (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου «Περί των ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων» (ΕΕ L 169/12-7-1993), όπως τροποποιημένες ισχύουν, με τις διατάξεις των οποίων 

εναρμονίστηκε η Εθνική Νομοθεσία με την υπ’ αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-9-2009 Κοινή απόφαση 

http://www.iso.org/
http://www.iso.org/iso/health
http://www.iso.org/iso/management-standards
http://www.iso.org/isofocus
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των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (Φ.Ε.Κ. 

Β΄ 2198/2-10-2009). 

 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. 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά προσκομίζονται υποχρεωτικά και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  

Β.11. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 

είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κ.λ.π., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 

προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 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.12. 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. Οι 

οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. 

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 προκηρυχθείσης ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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 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. 
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2.4.2 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

Διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα και σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

Ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την με αρ. 56902/215/02-06-2017 (αρ. φύλλου 1924) Απόφασης του 

Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 

πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στον Κανονισμό (Ε.Ε) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (Φ.Ε.Κ. Β 

1924/02.06.2017), και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη  

www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

Επισημαίνεται ότι οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής αλλά 

μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους 

δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία 

δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην 

χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η Υπεύθυνη Δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει 

υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 

ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  Σε περιπτώσεις 

τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, η Αναθέτουσα Αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του 

διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 

4412/2016 και την αρ. 56902/215/02-06-2017 (αρ. φύλλου 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & 

Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  Σημαίνονται από τον 

προσφέροντα, με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που 

έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4412/16. Εφόσον ένας 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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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 μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική 

προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 

αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 

αρχείο pdf.  Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους 

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στους αντίστοιχους  

[υπο)φακέλους  ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με τα υποδείγματα) 

σε μορφή pdf.]. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 

όπως περιγράφεται παρακάτω:  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από 

αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf  και, εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 

φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των 

αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς 

οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 

Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών, 

προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 

πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 2 του Ν. 2690/1999 ''Κώδικας 

Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος  2  του  Ν. 

4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, τα 

πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, 

καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή 

στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
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προβλέπονται από το Ν. 4250/2014, ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 

πρωτοτύπων.  

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 στο Φύλλο Συμμόρφωσης των Τεχνικών Προδιαγραφών.     

Για κάθε διαφορετικό είδος που θα δοθεί προσφορά, θα κατατεθεί και ξεχωριστός υποφάκελος «Τεχνικής 

Προσφοράς».  

Η  Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητά  από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή 

της διαδικασίας. 

2.4.3  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και Δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του 

Ν. 4412/2016 και όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4497/2017. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό 

πρότυπο Ε.Ε.Ε.Σ.  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης  (Παράρτημα ΙΙ). 

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σε μορφή pdf (ΥΑ 56902/215/2017) ψηφιακά υπογεγραμμένο, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν. 4412/16 και τη Διακήρυξη. 

Για τη σύνταξη ή και συμπλήρωση του απαιτούμενου ηλεκτρονικού ΕΕΕΣ οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να 

χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από την Αναθέτουσα Αρχή επικουρικό αρχείο XML προκειμένου να 

εκμεταλλευτούν την υπηρεσία  eΕΕΕΣ της Ε.Ε και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF. Το 

αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση».  

Σε κάθε περίπτωση, και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στο χώρο του διαγωνισμού, οι 

οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με 

ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στη Διακήρυξη, να 

συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν 

ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό. 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) υπογράφει ο εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα. Ως  

εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, 

ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης Συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψη Σύμβασης. Είναι  δυνατή, με μόνη την υπογραφή 

του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ελέγχου σε αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο  79 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το 

άρθρο 79Α του Ν. 4497/2017. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Τα δικαιολογητικά που δηλώνονται στο ΕΕΕΣ, κατά τη συμμετοχή, προσκομίζονται υποχρεωτικά στο στάδιο της 

Κατακύρωσης, μαζί με τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, και μόνο από τον οικονομικό φορέα που θα κριθεί 

προσωρινός ανάδοχος. 

Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα αρχή για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας διατηρεί το δικαίωμα, 

σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 5 του Ν. 4412/2016, να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε 

οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού τους.  

β) την Εγγύηση Συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2, 

αντίστοιχα, της παρούσας Διακήρυξης. 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ανέρχεται σε ποσό ίσο με το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσης 

πίστωσης του συνόλου των ειδών εκτός Φ.Π.Α. για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά, μη 

συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της Σύμβασης, όπως προβλέπεται  στην  

τροποποίηση της α’ περίπτωσης της παραγράφου 1 του Άρθρου  72 του Νόμου  4412/2016  με την προσθήκη 

του  Άρθρου  43, παράγραφος 5 του Νόμου 4605/2019 και προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 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.  Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις 

εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Επισυνάπτεται υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο Παράρτημα VI της παρούσας Διακήρυξης. 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον 

προσφέροντα και χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, όπως εκάστοτε ισχύει, όπου θα 

δηλώνεται ότι: 

1.   Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. 

2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες 

έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

3.   Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας ή να διευκρινίζεται σε ποια είδη επί του 

συνόλου υποβάλλεται η προσφορά. 

4.  Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

5.  Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού. 

6.  Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

7.  Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς,  σύμφωνα με το άρθρο 2.4.5 της παρούσας Διακήρυξης. 

8. Ο οικονομικός φορέας, εφόσον είναι υπόχρεος εγγραφής του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών  (Ε.Μ.ΠΑ.), 

σύμφωνα με το Νόμο 2939/2001,  να δηλώνεται ο αριθμός  Ε.Μ.ΠΑ. 

2.4.3.2 Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς 

H Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις Τεχνικές Προδιαγραφές  που έχουν 

τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  Ι της 
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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 το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής: 

Α. Πίνακας περιεχομένων (ευρετήριο) με τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς. 

Β. Πλήρης Τεχνική περιγραφή, στην Ελληνική Γλώσσα, για τον προσφερόμενο εξοπλισμό. 

Γ. Πίνακας Συμμόρφωσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα III, για κάθε ένα από τα προσφερόμενα 

είδη ξεχωριστά, τα τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών, prospectus, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του είδους, 

του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, αναφορές στη μεθοδολογία εγκατάστασης και την τεχνική 

υποστήριξη, οδηγίες και συνοδευτικά τεχνικά ή και κατασκευαστικά σχέδια, εγχειρίδια συντήρησης (service 

manuals), κατάλληλα σχήματα, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, CDs, και ό,τι άλλο στοιχείο διαθέτει που 

αποδεικνύει τη συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και 

τις λοιπές υποχρεώσεις και όρους, ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρμόδια Επιτροπή 

Διαγωνισμού. 

Δ. Επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Ο προσφέρων δύναται να υποβάλλει 

τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), ψηφιακά υπογεγραμμένα, από τον κατασκευαστικό οίκο. Άλλως θα πρέπει 

να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτήν στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων του 

κατασκευαστικού οίκου. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν απαιτείται η έντυπη προσκόμισή τους. 

Ειδικότερα οι προσφορές και ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει, επί ποινή απόρριψης, να συνοδεύονται 

από: 

 Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN ISΟ 9001:2015 για τη διασφάλιση ποιότητας, τόσο για τον 

προμηθευτή όσο και για τον κατασκευαστή. 

Στη δεύτερη και μόνο περίπτωση, που αφορά τον κατασκευαστή, εφόσον και αν δεν υπάρχει η 

δυνατότητα, ο οικονομικός φορέας μπορεί να προσκομίσει, κι έτσι θα γίνει αποδεκτό από την 

υπηρεσία, το  ISO 13485/2003 (ή νεότερο) για τον κατασκευαστή. «Ενώ το πρότυπο ISO 13485 είναι ένα 

αυτόνομο πρότυπο, είναι παρόμοιο με το πεδίο εφαρμογής και με την πρόθεση του ISO 9001, Quality 

management systems (Συστήματα διαχείρισης ποιότητας).  Περιέχει πρόσθετες απαιτήσεις, ειδικά για 

τους μηχανισμούς που εμπλέκονται στο κύκλο ζωής των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ενώ άλλα 

στοιχεία του προτύπου ISO 9001 έχουν αφαιρεθεί και δεν έχουν σημασία ως κανονιστικές απαιτήσεις. 

Όπως όλα τα πρότυπα του συστήματος διαχείρισης ISO, έχει σχεδιαστεί ώστε να ενσωματώνεται στα 

υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης ενός οργανισμού» ( ISO 13485  Quality management for medical 

devices, www.iso.org, www.iso.org/iso/health, www.iso.org/iso/management-standards,  

www.iso.org/isofocus).     

 Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015 περί περιβαλλοντικής διαχείρισης, για τον 

κατασκευαστή.  

O οικονομικός φορέας  πρέπει να συμμορφώνεται προσκομίζοντας πιστοποιητικά που εναρμονίζονται  

με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα που παραπέμπουν στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και 

http://www.iso.org/
http://www.iso.org/iso/health
http://www.iso.org/iso/management-standards
http://www.iso.org/isofocus
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ελέγχου (EMAS) της Ένωσης ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν 

αναγνωριστεί, σύμφωνα με το Άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που έχουν 

εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς.       

Εάν ο οικονομικός φορέας, τεκμηριωμένα, δεν έχει πρόσβαση στο εν λόγω πιστοποιητικό (EN ISO 

14001:2015 του κατασκευαστή) για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος,  η Αναθέτουσα 

Αρχή θα αποδεχθεί  και άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης  του 

κατασκευαστή υπό την προϋπόθεση ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που 

απαιτούνται βάσει του εφαρμοστέου συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης και 

έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς.   

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 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) τις 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», για τον 

προμηθευτή, εκτός εάν δεν πρόκειται για ιατροτεχνολογικό προϊόν.  

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σειράς  ISO 13485/2016, τόσο για τον κατασκευαστή όσο και τον 

προμηθευτή (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), καθώς και πλήρη 

τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των 

σχετικών οδηγιών της Ε.Ε (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου «Περί των ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων» (ΕΕ L 169/12-7-1993), όπως τροποποιημένες ισχύουν, με τις διατάξεις των οποίων 

εναρμονίστηκε η Εθνική Νομοθεσία με την υπ’ αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-9-2009 Κοινή απόφαση 

των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (Φ.Ε.Κ. 

Β΄ 2198/2-10-2009). 

 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. 

 

Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά.  

Σημείωση:  Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν όλα τα τεχνικά εκείνα στοιχεία (βάρος, ενδεικτική 

διάταξη με διαστάσεις των επί μέρους συσκευών κ.τ.λ.) ως και γενικά σχέδια, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, που 

θα διασφαλίζουν τις κατάλληλες συνθήκες  για την προετοιμασία από την Αναθέτουσα Αρχή του χώρου όπου ο 

Ανάδοχος θα εγκαταστήσει το είδος. 

Ε. Πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (προσδιορισμός περιεχομένου εκπαίδευσης για κάθε ομάδα 

εκπαιδευόμενων, προτεινόμενες ώρες εκπαίδευσης ανά θεματική ενότητα, θεματολογία, διάρκεια σε ώρες 

ανά ομάδα εκπαιδευόμενων για κάθε θεματικό αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, εκπαιδευτές, 

εκπαιδευτικό υλικό) και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων, στην Ελληνική γλώσσα:   

α) για τους χειριστές / χρήστες και 
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β) για τους τεχνικούς συντήρησης 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με έξοδά του την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης. Η οργάνωση της εκπαίδευσης 

γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως του Αναδόχου με το Νοσοκομείο. Η πραγματοποίηση της εκπαίδευσης θα 

γίνεται στο Νοσοκομείο. Οι εκπαιδεύσεις δεν θα ξεπερνούν τις 6 ώρες την ημέρα. 

Το εκπαιδευτικό υλικό που απαιτείται να παρέχεται από τον Ανάδοχο, για την υποστήριξη και την ενίσχυση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα είναι σε έντυπη μορφή, CD και ιστοσελίδας.  Ο Ανάδοχος θα χορηγήσει 

πιστοποιητικό παρακολούθησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στην περίπτωση που απαιτούνται από τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές του επιμέρους είδους. Ο αριθμός των ομάδων εκπαίδευσης και ο αριθμός των 

εκπαιδευόμενων ανά ομάδα θα προσδιορίζεται από τις  Τεχνικές Προδιαγραφές κάθε είδους. 

ΣΤ. Υπεύθυνη  Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’75) όπου θα δηλώνεται: 

1. Ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός είναι πλήρης, καινούριος, αμεταχείριστος, σύγχρονης τεχνολογίας, 

κατάλληλος για βαριά νοσοκομειακή χρήση και δεν έχει σταματήσει η παραγωγή του.  

2. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός είναι υψηλής ποιότητας,  κατάλληλος όσον αφορά τη χρήση για την οποία 

προορίζεται και γενικά  ότι ανταποκρίνεται του στις τεχνικές απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

3.  Ότι μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η 

χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια των χρηστών ή ενδεχομένως και άλλων προσώπων. 

4.  Ότι η παράδοση του μηχανήματος θα συνοδεύεται και από βεβαίωση του οίκου κατασκευής στην οποία θα 

αναφέρεται ότι κατασκευάστηκε την τελευταία διετία, δηλώνοντας τον αριθμό σειράς S/N. 

5. Η επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο είδος καθώς και ο τόπος 

εγκατάστασης τους. Εάν οι διαγωνιζόμενοι δεν κατασκευάσουν το προσφερόμενο είδος, μερικά ή ολικά, σε 

δική τους επιχειρηματική μονάδα, θα αναγράφεται ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από τον 

κατασκευαστικό οίκο στον οποίο ανήκει ο οποίος εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του 

τελικού προϊόντος και ότι ο κατασκευαστικός οίκος έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον Ανάδοχο υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Μετά την υποβολή 

της προσφοράς, απαγορεύεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε αρχικά. Κατ’ εξαίρεση 

μόνο, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, σε περίπτωση ανωτέρας βίας 

ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο. Μετά τη σύναψη της σύμβασης, 

οποιαδήποτε αλλαγή, μπορεί να εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Κατασκευή του 

εξοπλισμού σε επιχειρηματική μονάδα, διαφορετική από εκείνη που δηλώθηκε, χωρίς προηγούμενη έγκριση 

της Αναθέτουσας Αρχής, συνεπάγεται αντιστοίχως τον αποκλεισμό του προμηθευτή ή την κήρυξη αυτού ως 

εκπτώτου από τη σύμβαση, με τις προβλεπόμενες κυρώσεις.  

6. Ότι το μηχάνημα πληροί τους ισχύοντες Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ποιότητας και 
ασφάλειας. 

Ζ. Υπεύθυνη  Δήλωση όπου θα αναφέρονται: 

1.  Ότι τα αναλώσιμα και ανταλλακτικά (όπου χρειάζονται) που προτείνονται είναι απολύτως συμβατά με τα 

ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη του προσφερόμενου είδους και δεν θα επηρεάσουν την ομαλή και 

απρόσκοπτη λειτουργία του. 

2.  Ότι η προσφέρουσα εταιρεία μπορεί να παρέχει πλήρη τεχνική και επιστημονική υποστήριξη (service, κ.λ.π.) 

καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση από το 

μητρικό κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Αποδεικτικά ως προς την 
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εκπαίδευση και τη διάρκεια θα συνυποβληθούν με τη Δήλωση. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν 

διαθέτει, σύμφωνα με τα παραπάνω, προσωπικό, πρέπει στο φάκελο της τεχνικής του προσφοράς να 

συμπεριλαμβάνεται βεβαίωση του μητρικού οίκου ότι η εκπαίδευση θα γίνει από δικό του εξειδικευμένο 

προσωπικό, στην Ελληνική γλώσσα, και με τους όρους που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο. 

3.  Ότι δεσμεύεται  για την εξασφάλιση και διάθεση ανταλλακτικών καθώς και άλλων υλικών, απαραίτητων για 

την πλήρη λειτουργία και απόδοση του προσφερόμενου είδους, για το χρονικό διάστημα που ορίζεται για το 

είδος, σύμφωνα με  το Παράρτημα Β΄ «Τεχνικές Προδιαγραφές»  της  Διακήρυξης,  από την οριστική παραλαβή 

αυτού. Θα δηλώνεται επίσης  ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση πάψει να είναι αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος 

του μητρικού κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα ή πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση, θα εξακολουθεί να 

υπάρχει διάθεση επαρκών ποσοτήτων ανταλλακτικών από τον κατασκευαστικό οίκο. Αν πρόκειται για 

αλλοδαπό κατασκευαστή, τα προαναφερθέντα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική 

Γλώσσα. 

4. Η διάρκεια της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του 

εξοπλισμού. Θα είναι η κατ’ ελάχιστον ζητούμενη από τη Διακήρυξη και όχι μικρότερη από αυτήν. Άλλως, η 

προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Οι προσφέροντες θα αναφέρουν τον τρόπο που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής όσον 

αφορά τα θέματα συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων, από την οριστική παραλαβή αυτών και μετά, 

και καθ’ όλη τη διάρκεια της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.  Θα αναφερθούν αναλυτικά  η πόλη όπου εδρεύει 

το συνεργείο συντήρησης, η σύνθεση του προσωπικού του, τα τυπικά του προσόντα, ο τρόπος με τον οποίο 

μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες,  εντός είκοσι τεσσάρων ωρών (24 

ωρών). 

5. Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης του προσφερόμενου είδους. Είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να 

προσφέρουν μικρότερο χρόνο παράδοσης και εγκατάστασης. 

6. Πλήρης κατάλογος στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις παρόμοιων ή ίδιων μηχανημάτων 

που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και οι τυχόν υποχρεώσεις 

παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης 

ανήκει στο Δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα 

οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης 

ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, 

δηλώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. Στον ίδιο κατάλογο διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά 

συντηρούνται από συνεργείο του προμηθευτή και από πότε. 

Προσφορές των οποίων η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ή ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ περιέχουν ασάφειες ή 

ελλείψεις, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. 

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

προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο, στην παρούσα, κριτήριο ανάθεσης  που 

είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει τιμής, προκύπτουσα από τα επιμέρους 

κριτήρια ανάθεσης, όπως αυτά ρητά ορίζονται στη Διακήρυξη (Άρθρο 2.3).   

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επί ποινή απόρριψης, στον (υπό)φάκελο «Οικονομική 

Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή *.pdf, το 

ΑΔΑ: ΨΟΤΘ4690ΒΡ-ΞΥΠ



 

 

Σελίδα 41 

οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 

αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της, στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (Στην 

οικονομική προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται απαραίτητα ο Πίνακας Π1 του Παραρτήματος IV’ της 

παρούσης). 

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή, όπως ορίζεται κατωτέρω: 

1. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

2. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε 

ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα 

άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι 

μικρότερο του πέντε. 

3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία 

τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με την 

επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016. 

4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

5. Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις. 

α-Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης 

κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή 

Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν 

να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας 

εταιρίας. 

β-Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα 

πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο 

πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά 

τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους 

κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής 

επιδότησης.  

γ-Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα 

προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την 

Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον 

χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο 

ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.  

Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:  Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και 

κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων. Στα είδη για τα οποία ζητούνται περισσότερα του 

ενός τεμάχια, θα δίνεται η τιμή μονάδος ώστε πολλαπλασιαζόμενη με τον αριθμό των ζητουμένων τεμαχίων 

θα διαμορφώνει την συνολική προσφερόμενη τιμή του πίνακα Π1 του υποδείγματος της οικονομικής 
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προσφοράς. ΙΙ. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 

υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

6. Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να 

ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη.  

7. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι 

προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον 

προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό 

χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά 

ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των 

προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.  

8. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

9. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή 

εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 

απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες, εφόσον δεν είναι και 

κατασκευαστές, οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην 

κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται 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. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 360 ημερών 

από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο, απορρίπτεται. 

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 παράγραφος 1 α του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσης, κατ' 

ανώτατο όριο, για χρονικό διάστημα, ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου 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 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 παρέτειναν τις 

προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

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 η οποία: 
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α) Δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω 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 παρούσης. 

β) Περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 

και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας Διακήρυξης. 

γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 

της παρούσης και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 

δ) Είναι εναλλακτική προσφορά.  

ε) Υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός 

αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περίπτωση γ’ της παρούσης ( περίπτωση γ΄ της 

παραγράφου 4 του άρθρου73 του Ν. 4412/2016), και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά 

μέλη. 

ζ) Είναι υπό αίρεση. 

η) Θέτει όρο αναπροσαρμογής.  

θ) Παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας Διακήρυξης 

και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Σύμβασης. 
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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 (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 των (υπο) φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά -

Οικονομική Προσφορά»  γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα υποβολής των προσφορών. Εν συνεχεία, αποσφραγίζονται στο Τμήμα Προμηθειών του 

Νοσοκομείου (Γραφείο Διαγωνισμών) οι φάκελοι που υποβάλλονται εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών και περιέχουν έγγραφα και δικαιολογητικά 

σε έντυπη μορφή. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου» κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της 

παρούσης, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 

3.1.2  Αξιολόγηση προσφορών  

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της . Αποσφραγίζονται οι φάκελοι 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς όλων των διαγωνιζομένων και εκδίδεται 

μία απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων.  (Άρθρο  43, παράγραφος 10 

του Ν.4605/2019 εις αντικατάσταση του Άρθρου 100, παράγραφος 4 του Ν.4412/2016). 

Ειδικότερα : 

α) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά σε ηλεκτρονικούς φακέλους, διαμορφωμένους με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να τους 

αξιολογήσει. 

β) Υπογράφει την έντυπη μορφή αυτών και στη συνέχεια προβαίνει στην αξιολόγηση των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών των προσφερόντων, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.  

Αμέσως μετά συντάσσεται ενιαίο πρακτικό με αιτιολογημένη έκθεση για τους εναπομείναντες ή 

απορριφθέντες φορείς. 

γ)  Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου αποσφραγίζονται και οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, 

των φορέων που δεν έχουν απορριφθεί. 
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δ)  Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν 

και συντάσσει ξεχωριστό πρακτικό με την κατάταξη των προσφορών 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 να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 

προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του Ν. 4412/2016.  

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον Ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 

αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 

«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 

παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω 

του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και 

τον καλεί να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε 

αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του  Νόμου 

4605/2019  εις αντικατάσταση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 100 του Νόμου 4412/2016,  

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. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω 

του συστήματος, σε μορφή αρχείων .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94).   Ειδικά 

τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, 

εφόσον συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να 

έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, ο 

προσωρινός ανάδοχος απαιτείται να υποβάλλει εντός της προθεσμίας του διαστήματος των δέκα (10) ημερών 

αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο θα 

συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Σε αυτήν την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή  είναι υποχρεωμένη να 

παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο διάστημα απαιτηθεί.  

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η Αναθέτουσα Αρχή ζητήσει την προσκόμιση δικαιολογητικών 

κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, και πριν το στάδιο κατακύρωσης, 

κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79,  παράγραφος 5, εδάφιο α’ του Ν. 4412/2016, τηρουμένων των 

αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

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: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, 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 αποδεικνύονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής) της παρούσης.  

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 ότι 

πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 

ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν 

καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγύηση Συμμετοχής του.  

Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε 

έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά, όπου απαιτείται η 

κατακύρωση, γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός 

δεν υποβάλλει και δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται, η 

κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ’ εξής.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

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, και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής 

για τη λήψη απόφασης είτε για την Κατακύρωση της Σύμβασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε για 

την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την Απόφαση Κατακύρωσης. 
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1.  Δικαιολογητικά Κατακύρωσης  

Στα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης θα περιλαμβάνονται, επί ποινή απόρριψης, τα παρακάτω:  

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου πριν από την έγγραφη ειδοποίηση 

προσκόμισης των δικαιολογητικών, ή ελλείψει αυτού ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή  του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας από  το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016. 

Η υποχρέωση προσκόμισης  του  ως άνω αποσπάσματος αφορά  και τα παρακάτω  πρόσωπα: 

 Στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε., 

Ε.Ε.)  κατατίθεται  και για τους διαχειριστές. 

 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) κατατίθεται για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

2. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους  - μέλους ή χώρας από τα οποία να 

προκύπτουν  ότι κατά την ημερομηνία  της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, για όλους τους οργανισμούς στους οποίους ο προσωρινός 

ανάδοχος οφείλει να καταβάλλει εισφορές (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους, έκδοσης  έως τρεις μήνες πριν από την υποβολή τους. 

3. Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται  από τη αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρα,  εντός του 

τελευταίου τριµήνου  από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. από το οποίο να  

προκύπτει ότι: 

Δεν τελεί υπό πτώχευση, ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή δεν τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ή δεν 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 μπορεί να αποδείξει ότι είναι 

σε θέση να εκτελέσει τη Σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 

της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

Αν το κράτος – μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και 

στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 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 ενδιαφερόμενου 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. 
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4. Υπεύθυνη Δήλωση του προσωρινού αναδόχου, ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του, στην οποία  να αναφέρει τα παρακάτω ότι :                                               

α)  Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016.  

β) Δεν υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο προσωρινός ανάδοχος 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.  

γ)  Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016.   

δ)  Δεν έχει εμπλακεί σε καμία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του  ως 

προσωρινού αναδόχου κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης Σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 48 του Ν. 4412/2016. 

ε)  Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης, στο 

πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας Σύμβασης, προηγούμενης Σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

Σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης  Σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

στ) Δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 

για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,  

ζ)  Δεν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, 

να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία σύναψης Σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

η)  Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, 

για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης Σύμβασης 

δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα, ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 

σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

6. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης, 

εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του  σε περίπτωση νομικών 

προσώπων  (Άρθρο 43, Νόμος 4605/2019 ως τροποποίηση του  άρθρου 80 του Νόμου 4412/2016). 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 ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, 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. 
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7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, για την 

απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη 

δέσμευση των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό. 

8. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων, που θα έχει εκδοθεί  τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι 

πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

Εάν το κράτος – μέλος ή εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις 

περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 2 και στη περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016, 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, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 

ο οικονομικός φορέας. 

Ο παραπάνω λόγος αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. είναι 

ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ. 

9. Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως:        

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης, όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα Φ.Ε.Κ., συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, 

(σε περίπτωση Α.Ε.), κ.λ.π., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου. Από τα ανωτέρω έγγραφα 

πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 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. 

Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, πρέπει να έχουν εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους (Άρθρο 43, Νόμος 4605/2019 ως τροποποίηση 

του  άρθρου 80 του Νόμου 4412/2016). 

Οι Ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που καταθέτουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην  

Ένωση ή Κοινοπραξία. Στο έγγραφο αυτό θα αναφέρεται ρητά το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της 

Ένωσης σε αυτήν, το ειδικότερο μέρος του δημοπρατούμενου αντικειμένου που θα εκτελέσει το κάθε μέλος 

της, η δήλωση ενός μέλους ως υπευθύνου για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης, το 

τυχόν διαφορετικό ποσοστό συμμετοχής τους στα κέρδη και τις ζημίες της δημοπρατούμενης σύμβασης, ο 

κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης, η από κοινού ανάληψη σε ολόκληρο της ευθύνης για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της σύμβασης και ότι η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. Κάθε 

μέλος της οφείλει να πληροί όλες τις απαιτήσεις συμμετοχής και να μην υφίσταται στο πρόσωπό του λόγος 

αποκλεισμού. Σε περίπτωση που ο προσφέρων εμπίπτει σε έναν από τους αναφερόμενους λόγους 

αποκλεισμού του Άρθρου 73 του Ν.4412/2016 οφείλει να αναφέρει ποια μέτρα αυτοκάθαρσης έχει τυχόν 
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λάβει και να προσκομίσει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 

αποδείξουν την αξιοπιστία του. 

Τα Ημεδαπά φυσικά πρόσωπα, θα πρέπει να καταθέσουν Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

Τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 

φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

Όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης για την 

υποβολή δικαιολογητικών. Σε καμία περίπτωση νωρίτερα. 

3.3.2 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την Απόφαση Κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί 

οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο 

τρόπο. 

            Η Απόφαση Κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 

και όταν συντρέχουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) έχει παρέλθει άπρακτη  η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης έχει 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π, και σε 

περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με 

την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 4 του άρθρου 372 του Νόμου 4412/2016, 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 

36 του Ν. 4129/2013 και 

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα 

από σχετική πρόσκληση, Υπεύθυνη Δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία 

θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104, 

και μόνον στην περίπτωση της άσκησης Προδικαστικής Προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ανάδοχος καλείται να 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό, μέσα στην τεθείσα προθεσμία, 

απορρίπτεται η προσφορά του, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης , και η 

κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την 

περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του Άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί  η συγκεκριμένη Σύμβαση κι έχει ή είχε 

υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής, κατά 

παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την 

υποβολή των προβλεπομένων στον τίτλο 3 του Ν. 4412/2016 ενδίκων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική 

προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) κατά της σχετικής πράξης  ή 

παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής  (άρθρο 360 παρ. 1 Ν. 4412/2016). 

Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της 

Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων εκτός από την προδικαστική 

προσφυγή της παραγράφου 1 (άρθρο 360 παρ. 3 Ν. 4412/2016). Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής 

προσφυγής κατά απόφασης της Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 362 παρ. 4 Ν. 4412/2016). 

Προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής 

1. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, 

εάν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή με τηλεομοιοτυπία (άρθρο 361 παρ. 1 περ. α΄ Ν. 

4412/2016) ή 

β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα, εάν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας (άρθρο 361 παρ. 1 περίπτωση β΄ Ν. 4412/2016), άλλως 

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η 

πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ άρθρο 361 παρ. 1 περίπτωση γ΄ Ν. 4412/2016). 

2.  Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 

ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης (άρθρο 361 παρ. 2 Ν. 4412/2016). 

Παράβολο 

1. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον προσφεύγοντα παράβολο 

υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της 

προϋπολογισθείσης αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής Σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι 

κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Εάν από τα 

έγγραφα της Σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της 

προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ (άρθρο 363 παρ. 1 Ν. 

4412/2016). 

2. Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τμήμα ή 

τμήματα της Σύμβασης, το ύψος του παραβόλου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της 

Σύμβασης σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή (άρθρο 363 παρ. 2 Ν. 4412/2016). 

 

3. Το ύψος του ποσοστού και τα ανώτατα και κατώτατα όρια του ποσού του παραβόλου μπορούν να 

αναπροσαρμόζονται με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (άρθρο 363 παρ. 3 Ν. 4412/2016). 
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4. Το παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής. Η ως άνω κατάθεση του 

παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e - παράβολου στη διαδικτυακή πύλη της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) και αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Για 

την απόδειξη της καταβολής και της είσπραξης του παραβόλου, ο προσφεύγων υποχρεούται να επισυνάψει 

στο προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού έντυπο προσφυγής του 

Παραρτήματος Ι εκτυπωμένο αντίγραφο ηλεκτρονικής πληρωμής του ποσού σε Τράπεζα, επικυρωμένη 

εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών 

ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο Κωδικό, φέρει την ένδειξη “πληρωμένο” καθώς και βεβαίωση 

περί ελέγχου και δέσμευσης του ηλεκτρονικού παραβόλου από την Υπηρεσία που το αποδέχεται. 

5. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής ή σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής, το 

παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα με την απόφαση του οικείου σχηματισμού της Α.Ε.Π.Π., που 

εξέτασε την προδικαστική προσφυγή. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η 

Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την 

έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής (άρθρο 363 παρ. 5 Ν. 4412/2016). 

Ανασταλτικό αποτέλεσμα 

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 του οικείου σχηματισμού της Α.Ε.Π.Π., 

μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και επόμενα του παρόντος 

Κανονισμού, εκτός εάν η Α.Ε.Π.Π., κατά τη διαδικασία χορήγησης προσωρινών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 

15 του παρόντος, αποφανθεί διαφορετικά. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει 

την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15 του παρόντος 

Κανονισμού (άρθρο 364 Ν. 4412/2016). 

Παρέμβαση 

Κάθε ενδιαφερόμενος του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ 

της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού, παρέμβαση ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., για τη 

διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη 

διάθεσή του (άρθρου 362 παρ. 3 Ν. 4412/2016). Η παρέμβαση κατατίθεται ηλεκτρονικά, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού. 

Κατάθεση της προσφυγής 

1. Η Προδικαστική Προσφυγή περιέχει όλες ανεξαιρέτως τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 

δικαιολογούν το αίτημά της (άρθρο 362 παρ. 1 εδ. γ΄ Ν. 4412/2016). 

2. Η Προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται στο 

Παράρτημα I (άρθρο 362 παρ. 2 Ν. 4412/2016). 

3. Η Προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Α.Ε.Π.Π. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία 

ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

4. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
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Τουρισμού, ή σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η 

προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην Α.Ε.Π.Π. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ως 

ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της από την Α.Ε.Π.Π. μέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της προσφυγής, η 

Α.Ε.Π.Π. ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον προσφεύγοντα για την παραλαβή της προσφυγής και τον αριθμό 

πρωτοκόλλου αυτής. 

5. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του συστήματος κατάθεσης προσφυγών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στην Α.Ε.Π.Π. σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η προσφυγή κατατίθεται εγγράφως στο πρωτόκολλο 

της Α.Ε.Π.Π. ή με ταχυδρομική αποστολή επί αποδείξει ή με τηλεομοιοτυπία προς την Α.Ε.Π.Π. Ως ημερομηνία 

υποβολής της προσφυγής λογίζεται αντίστοιχα η ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή η ημερομηνία του 

αποδεικτικού ταχυδρομικής αποστολής ή της αποστολής με τηλεομοιοτυπία. 

Κοινοποίηση της προσφυγής - Απόψεις Αναθέτουσας Αρχής - Ενημέρωση ενδιαφερόμενων τρίτων 

1. Στις περιπτώσεις κατάθεσης της Προδικαστικής Προσφυγής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, 

σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8, η Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο την επόμενη της κατάθεσης 

εργάσιμη ημέρα, ειδοποιεί την Α.Ε.Π.Π. σχετικά με την κατάθεση της προσφυγής και της παραχωρεί δικαίωμα 

πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή: (α) κοινοποιεί την 

προσφυγή μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο εντός 

πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, 

προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με 

το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού, και (β) διαβιβάζει στην Α.Ε.Π.Π. μέσω του συστήματος επικοινωνίας του 

ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον 

πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους 

ενδιαφερόμενους τρίτους. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή 

συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης (άρθρο 365 παρ. 1 

υποπαρ. α΄ Ν. 4412/2016). 

2. Στις περιπτώσεις κατάθεσης της προδικαστικής προσφυγής στην Α.Ε.Π.Π., σύμφωνα με τις παραγράφους 4 

και 5 του άρθρου 8, η προσφυγή καταχωρίζεται αυθημερόν. Το αργότερο την επόμενη της καταχώρισης 

εργάσιμη ημέρα η προσφυγή κοινοποιείται στην Αναθέτουσα Αρχή και αυτή καλείται : (α) να κοινοποιήσει την 

προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από 

αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της 

προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού, και (β) να διαβιβάσει στην Α.Ε.Π.Π., το 

αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις 

της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους. Η Αναθέτουσα Αρχή 

μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την 

προδικαστική προσφυγή πράξης (άρθρο 365 παρ. 1 υποπαράγραφος β΄ Ν. 4412/2016). 

3. Το αργότερο είκοσι (20) ημέρες από την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής ο σχηματισμός της 

Α.Ε.Π.Π., ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η εξέτασή της, ελέγχει τη συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής με την 

υποχρέωση κοινοποίησης του φακέλου σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ των δύο προηγούμενων παραγράφων. 

Εάν διαπιστώσει ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση κοινοποίησης, η κοινοποίηση γίνεται 

από την Α.Ε.Π.Π., έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν παρέμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 7 του 

παρόντος Κανονισμού (άρθρο 365 παρ. 5 Ν. 4412/2016). 
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Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο Π.Δ. 39/4-5-2017. 

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 του αρμοδίου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 

διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (Συμμετοχής, Καλής Εκτέλεσης, Καλής Λειτουργίας) 

Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής , Καλής Εκτέλεσης και Καλής Λειτουργίας, συνημμένα Υποδείγματα των 

Παραρτημάτων  Γ’, Δ’ και Ε’ , της παρούσας Διακήρυξης, εκδίδονται από πιστωτικά  ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη - μέρη της Σ.Δ.Σ κι 

έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 

λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 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 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 καταβάλλει 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 Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 

εγκυρότητά τους. 

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 θεσπιστεί με το Δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό 

Δίκαιο, τις Συλλογικές Συμβάσεις ή τις Διεθνείς Διατάξεις του Περιβαλλοντικού, Κοινωνικοασφαλιστικού και 

Εργατικού Δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.  Η 

τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο 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. 
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4.3.2  Στις Συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/2001, επιπλέον 

του όρου της παρ. 4.3.1, ο ανάδοχος υποχρεούται, κατά την υπογραφή της Σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια 

της εκτέλεσης της, να τηρεί τις υποχρεώσεις του Ν. 2939/2001 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 4496/2017. 

Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης 

εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) 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 Ε.Μ.ΠΑ. 

του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 

παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

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 κύριου αναδόχου.  

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 

παρούσης, 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 παραγράφου 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 παραγράφους 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 σε περίπτωση μεταστέγασης, συγχώνευσης ή 

κατάργησης μονάδων, σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, χωρίς να τροποποιείται το συνολικό 

οικονομικό τίμημα και χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, όπως προβλέπεται από τους 

όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016,  την Απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
ΑΔΑ: ΨΟΤΘ4690ΒΡ-ΞΥΠ



 

 

Σελίδα 57 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  (κατευθυντήρια οδηγία 22) και κατόπιν γνωμοδότησης της 

Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4497/17.  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 133/ Ν. 

4412/2016), να καταγγείλει τη Σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:                                             

α) η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης,  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στο Άρθρο 9 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/Ε.Ε., η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της 

Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας, δυνάμει του άρθρου 258 της Σ.Λ.Ε.Ε. 

Ο Ανάδοχος δεν έχει, σε καμία περίπτωση, το δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης. Μόνο η Α.Α. έχει 

δικαίωμα μονομερούς λύσης της 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 :  

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

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200, παράγραφος 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 του Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

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)  Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (άρθρο 68 του  

Ν.4172/13). 

η) Ποσοστό 0,02% υπέρ του Δημοσίου, για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών (για Συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ανώτερης των εξήντα χιλιάδων – 60.000,00 €, χωρίς να 

συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.) 

Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση και επιβάρυνση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

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 αρμοδίου οργάνου, εφόσον 

δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα 

στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που θα του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 

206 του Ν. 4412/2016. 

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 τη Σύμβαση επιβάλλονται με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη Σύμβαση ανάδοχο, είτε από 

ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 

προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 

ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
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ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής 

της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. Η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον 

προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 

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 

πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς 

Φ.Π.Α. 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. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 

καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επομένη 

της λήξης του συμβατικού χρόνου μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά 

ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. Η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται 

η χορήγηση προκαταβολής. 

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, κατ’ εφαρμογή των 

άρθρων 203, 206, 207, 208, 213, 218, 219 και 220 του Ν.4412/2016,  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 τριάντα (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 στις περιπτώσεις β’ και δ’ της παραγράφου 11 άρθρου 221 του  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 (Άρθρο 23 του Ν.4605/2019 εις 

αντικατάσταση του άρθρου 205 του Ν.4412/2016). 

 

ΑΔΑ: ΨΟΤΘ4690ΒΡ-ΞΥΠ



 

 

Σελίδα 60 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβάσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση 

προμήθειας  ή παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ως 

ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, 

στην οποία εκτελείται η σύμβαση. Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η Σύμβαση εκτελείται στην 

Περιφέρεια δύο ή περισσότερων Διοικητικών Εφετείων, αρμόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο 

προσφεύγων ή ο ενάγων. 

Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 

προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 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. 

Η υπόθεση  συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Αν ο φάκελος της υπόθεσης δεν 

αποσταλεί στο Διοικητικό Εφετείο από τη Διοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικάσιμο, κατά την οποία 

η υπόθεση συζητείται με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο προσφεύγων ή ό ενάγων, αν το ζητήσει ο ίδιος. 

Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε μία (1) δικάσιμο. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον 

ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου λαμβάνονται υπόψη, μόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση 

του αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση και, Αν πρόκειται να δοθούν στην 

αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο. Οι αποφάσεις του 

Διοικητικού Εφετείου είναι αμέσως εκτελεστές. 

Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.  
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά, (προσωρινή παραλαβή), σε έως 60 ημερολογιακές 

ημέρες. Μέσα στο διάστημα αυτό (χρόνος παράδοσης 60 ημερών) 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 του σε κατάσταση λειτουργίας και η προσωρινή παραλαβή του. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από 

την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  

Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα στην περίοδο 

τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. 

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, την αποθήκη υποδοχής 

των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει 

στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 

ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της Σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίσθηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παράγραφος 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε  με το  Ν. 4497/2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 208 και 209 του ως άνω Νόμου. 

Κατά τη διαδικασία προσωρινής παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος, κι 

εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των υλικών 

γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο και έλεγχο βάσει του άρθρου 6.1.1 και συντάσσεται πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής από τη σχετική επιτροπή. 

Μετά την προσωρινή παραλαβή θα ακολουθήσει περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας τριάντα (30) 

ημερολογιακών ημερών στην οποία θα πραγματοποιηθεί και η εκπαίδευση του προσωπικού του 

Νοσοκομείου, σύμφωνα με το προτεινόμενο στην Τεχνική προσφορά πρόγραμμα εκπαίδευσης. Μετά το 

τέλος της δοκιμαστικής λειτουργίας των τριάντα ημερών θα πραγματοποιηθεί η οριστική παραλαβή από 

την επιτροπή η οποία θα συντάξει και το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. 
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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. 4412/2016. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν, 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 .4412/2016. 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 την γνωστοποίηση σε 

αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 

του Ν. 4412/2016. 

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 

σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη των συμβατικών χρόνων προσωρινής [εξήντα (60) ημέρες] και 

οριστικής παραλαβής [τριάντα (30) ημέρες]. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 

παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη Σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, 

με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου, κι 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 πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη Σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 

του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορούν να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 

επιτροπής που δεν πραγματοποίησαν την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη 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. 
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6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου 

στο εξωτερικό 

 Η ναύλωση και η ασφάλιση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 210 του Ν .4412/2016. Η ανακοίνωση 

φόρτωσης των υλικών θα γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 211 του Ν .4412/2016. 

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 αρμοδίου 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, κι 

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 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας (Εγγύηση Καλής Λειτουργίας) 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών, από την οριστική 

παραλαβή τους και για την χρονική περίοδο που έχει δηλώσει στην τεχνική του προσφορά, κατά τους όρους 

της Διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης 

βεβαίωσης, η οποία θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στα προσφερόμενα είδη. Η προσφερόμενη Εγγύηση 

Καλής Λειτουργίας θα δίνεται σε ακέραιο αριθμό ετών.  

Για την καλή λειτουργία του προσφερόμενου μηχανήματος, κατά την περίοδο της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας 

που θα προτείνει με την προσφορά του, ο Ανάδοχος υποχρεούται με την οριστική παραλαβή, να καταθέσει 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 3% της συμβατικής αξίας, χωρίς 

το Φ.Π.Α. της προμήθειας. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας (πλήρης συντήρηση 

κι επισκευή),  πρέπει να είναι κατ’ελάχιστον,  τα πέντε (5) έτη. Κατά τη διάρκεια ισχύος της Εγγύησης, το 

Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του μηχανήματος ή μέρους αυτού προερχόμενη από τη 

συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και 

λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης.  

Στην παρεχόμενη Εγγύηση συμπεριλαμβάνεται και η υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο 

συντήρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το μηχάνημα να διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας. Η  

συχνότητα των προληπτικών ελέγχων πρέπει να καθορίζεται στην προσφορά και να είναι σύμφωνη με τις 

οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Η Εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του 

προσφερόμενου εξοπλισμού.  
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Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, η Επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του Αναδόχου με τα 

προβλεπόμενα στη Σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία, καθ’ όλον το 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 τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας, η Επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας με 

το οποίο αποφαίνεται για τη συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της Σύμβασης. Σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του Αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική 

κατάπτωση της Εγγυήσεως Καλής Λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο. 

Κατά τη διάρκεια της Εγγύησης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλαβών κ.λ.π. που θα 

παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου  (ιατρό ή τεχνικό) και τον 

τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια 

ακινητοποίησης του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για τη βλάβη και, ει δυνατόν, 

το είδος της, και θα αποστέλλεται fax οπότε θα αρχίζει η μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης. Η ανταπόκριση 

(τηλεφωνική, τηλεματική ή φυσική παρουσία) προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να γίνεται την ίδια 

μέρα, εάν ο προμηθευτής ειδοποιηθεί μέχρι την 10 : 00 π.μ., και το αργότερο το πρωί της επομένης ημέρας, 

εάν ειδοποιηθεί μετά την 10 : 00 π.μ. . Στο τέλος του χρόνου της Εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες 

ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. Για κάθε τέτοια εργάσιμη ημέρα, άνω 

των οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών ετησίως, στις οποίες  δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες προληπτικής 

συντήρησης του μηχανήματος,  θα επιβάλλεται στον προμηθευτή, ως ποινική ρήτρα, παράταση κατά είκοσι 

(20) εργάσιμες ημέρες της διάρκειας της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας ή της Σύμβασης συντήρησης, για 

ολόκληρο το συγκρότημα. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται, άνευ πρόσθετης 

αμοιβής, να επαναλάβει την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,  τεχνικών και 

χρηστών, για ίδιο χρονικό διάστημα τουλάχιστον με την αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.   

Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα στην Ελλάδα, σε όλη τη 

διάρκεια της περιόδου της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας,  κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τη 

συντήρηση του συγκεκριμένου μηχανήματος. Επίσης πρέπει να δεσμευτεί ότι θα εξασφαλίζει την ύπαρξη και 

προσκομιδή στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, όποιου ανταλλακτικού χρειαστεί, για το συγκρότημα, κατόπιν έγγραφης 

αίτησης της Υπηρεσίας.  

Μετά τη λήξη του ως άνω χρόνου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον του 

ανατεθεί η συντήρηση του μηχανήματος, να εξασφαλίζει και την επιμελή συντήρηση κι επισκευή όλου του 

συστήματος, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οποία θα έχει καθορίσει στην  οικονομική του προσφορά, 

και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση - εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα κατατεθεί μαζί με την 

προσφορά και θα αναφέρεται στην συγκεκριμένη Διακήρυξη. Η δήλωση του κατασκευαστικού οίκου θα πρέπει 

να καλύπτει και την περίπτωση που ο προμηθευτής σταματήσει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του 

κατασκευαστικού οίκου στη Ελλάδα ή γενικά πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση. 
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Η δαπάνη της ενδεχόμενης Σύμβασης – Συντήρησης, εάν κι εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, 

σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, δεν θα βαρύνει τις πιστώσεις του συγχρηματοδοτούμενου 

έργου. 

6.6 Αναπροσαρμογή τιμής 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής. 

6.7 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα 

από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της παρούσης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 

καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 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 εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται ομοίως να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις 

αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 

προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης 

σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με 

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα 

υποκατάστασης). 

6.8 Υποχρεώσεις δημοσιότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν από τον Κανονισμό 

1303/2013 και τον επικοινωνιακό οδηγό του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: σήμανση 

χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισμού/ 

λογισμικού/ ιστοσελίδων, ενημέρωση εκπαιδευομένων σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της 

εκπαίδευσης). Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/ δημοσίευσης, με μέριμνα του Αναδόχου, γίνεται μνεία για 

τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, στη 

χρηματοδότηση της κάθε επιμέρους δράσης. Επίσης, εμφανίζεται, σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης / 

δημοσίευσης, το λογότυπο της ΕΕ και αναφέρεται η συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ, ως ακολούθως: «Η Πράξη 

συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης». Επίσης γίνεται αναφορά στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020». Κάθε πληροφοριακό υλικό (βιβλίο, 

φυλλάδιο, επιστολές, παρουσιάσεις κ.λπ.) έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής) που τυχόν παραχθεί στα πλαίσια 

του Έργου, θα πρέπει να φέρει τα παραπάνω λογότυπα και πληροφορίες. 

 

Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  ΤΟΥ  Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ 

 

ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 

Σύμβασης, Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

                     Αναλυτική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές  

 

                                                                                                                   

                                                          

                                                                 1. YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ  

 

  

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας  της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας μικρού όγκου και βάρους, ευέλικτο για εύκολη 

μετακίνηση  εντός του Νοσοκομείου, αποτελούμενο από : 

1. Βασική μονάδα (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω). 

2. Ηχοβόλο κεφαλή Linear Array ευρέως φάσματος συχνοτήτων (4,5 – 13.0 MHz), κατάλληλη για  εξετάσεις επιφανειακών 

οργάνων (μαστός, θυροειδής κλπ), αγγείων επιφανειακών και εν τω βάθη, μυοσκελετικού. 

3. Ηχοβόλο κεφαλή Convex με συχνότητες λειτουργίας από 2.0 έως 5.0 MHz για εξετάσεις άνω και κάτω κοιλιάς, 

ουρολογίας. 

4. Ηχοβόλο κεφαλή Sector Array ευρέως φάσματος συχνοτήτων (1.7 – 4.0 MHz), κατάλληλη για εξετάσεις καρδιολογικές 

με γωνία σάρωσης έως 120
ο
. 

5.  Καλώδιο για ECG ενηλίκων σύνδεσης με τον Υπερηχοτομογράφο 

6.  Ενσωματωμένος Θερμικός ασπρόμαυρος εκτυπωτής. 

7. UPS 
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 

Ψηφιακός Διαμορφωτής Δέσμης (Digitalbeamformer) 
 ≥ 220.000 Κανάλια Επεξεργασίας 

 Να περιγραφεί αναλυτικά η τεχνολογία 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

>Εφαρμογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της Ιατρικής 

Αγγειολογία, Ακτινολογία, Παθολογία, Παιδιατρική, 

Ουρολογία, Γυναικολογία, Καρδιολογία, Ορθοπεδική 

(Μυοσκελετικό) κ.λ.π.  

ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ 

Συνολικό ωφέλιμο εύρος συχνοτήτων ( MHz ) Να προσφερθούν προς επιλογή αναλυτικά όλες οι διαθέσιμες κεφαλές ανά 

κατηγορία. 

SECTOR Array  ΝΑΙ    1.7 – 7 MHz 

LINEAR Array  ΝΑΙ      4 – 13 MHz 

CONVEX / MICROCONVEX Array  ΝΑΙ      2 – 10 MHz 

Ενδοκολπική κεφαλή   ΝΑΙ      4 – 10 ΜΗz, γωνίας τουλάχιστον 165
ο
  

Ηχοβόλες κεφαλές convex ογκομετρικής σάρωσης 

πραγματικού χρόνου (3D/4D) 
 NAI 

Άλλες ηχοβόλες κεφαλές  
Να αναφερθούν και να προσφερθούν προς επιλογή τυχόν  

επιπλέον ηχοβόλες κεφαλές. Να περιγραφεί η τεχνολογία 

τους προς αξιολόγηση.   

MΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

B- Mode ΝΑΙ  (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

M – Mode & Anatomical M- Mode  ΝΑΙ  (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Color Doppler ΝΑΙ  (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio ΝΑΙ  (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

ΑΔΑ: ΨΟΤΘ4690ΒΡ-ΞΥΠ



 

 

Σελίδα 68 

Συχνότητα / ταχύτητα του Doppler Να ρυθμίζεται και να απεικονίζεται στην οθόνη 

PW Doppler και HiPRF Doppler ΝΑΙ  (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Συνεχές CW Doppler ΝΑΙ  (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Εξειδικευμένη, μη επεμβατική, τεχνική ανίχνευσης της 

αιμάτωσης σε περιοχές ιδιαίτερα χαμηλών αιμοδυναμικών 

ροών χωρίς να απαιτείται η χρήση του εγχρώμου ή 

παλμικού Doppler, μόνο από τις πληροφορίες της 

ασπρόμαυρης απεικόνισης.    

ΝΑΙ 

 

    

Τραπεζοειδής απεικόνιση σε linear και sector κεφαλές ΝΑΙ  (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Tissue Harmonic Imaging 

ΝΑΙ  (Να λειτουργεί με όλες τις διαθέσιμες κεφαλές καθώς 

και με  κεφαλές Convex & Linear. Να περιγραφεί 

αναλυτικά. Να αναφερθούν οι κεφαλές στις οποίες 

διατίθεται η τεχνική με τις αντίστοιχες συχνότητες). 

Triplex Mode (ταυτόχρονη απεικόνιση, σε πραγματικό χρόνο 

εικόνας B-Mode, παλμικού Doppler και εγχρώμου Doppler) 

 ΝΑΙ  (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Τεχνική στρέψης της γωνίας υπερηχογραφικής δέσμης για 

καλύτερη ανάδειξη του ίχνους της βελόνας κατά την διάρκεια 

βιοψίας 

 

 ΝΑΙ 

Τρισδιάστατη πραγματικού χρόνου απεικόνιση (3D/4D)  ΝΑΙ  (Να προσφερθεί προς επιλογή) 

Ειδικό λογισμικό για την ανάδειξη της ασφαλούς πορείας της 

βελόνας σε βιοψίες επιφανειακών οργάνων (θυροειδούς, 

μαστού) 

 ΝΑΙ  (Να προσφερθεί προς επιλογή) 

Πανοραμική απεικόνιση σε κεφαλές convex, linear, sector, 

endocavity (Panoramic view) 

 ΝΑΙ  (Να προσφερθεί προς επιλογή) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Σύγχρονη υπερηχοτομογραφική τεχνολογία δημιουργίας 

εικόνας με τη συλλογή μεγάλου αριθμού διαγνωστικών 

πληροφοριών από διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης, 

για επίτευξη εικόνων υψηλής ανάλυσης (διακριτικής 

ικανότητας).    

ΝΑΙ (Να αναφερθούν οι κεφαλές και οι τεχνικές 

απεικόνισης με τις οποίες λειτουργεί και πως 

ενεργοποιείται η τεχνική). 
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Τεχνική Επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για τη 

μείωση του θορύβου και βελτίωση της ορατότητας και της 

υφής ιστικών μοτίβων και αύξηση της ευκρίνειάς τους.  

ΝΑΙ  (Να αναφερθούν οι κεφαλές και οι τεχνικές  

απεικόνισης με τις οποίες λειτουργεί και πως  

ενεργοποιείται η τεχνική). 

Επεξεργασία εικόνων μετά τη λήψη (Post processing) .         

Η επεξεργασία αυτή να αφορά σε απεικονιστικές 

παραμέτρους, όπως δυναμικό εύρος, ενίσχυση B-mode, 

TGC, έγχρωμου Doppler, παλμικού Doppler, αντιστροφή 

φάσματος, γωνία Doppler, κλπ.) 

ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά και αποδεδειγμένα οι 

δυνατότητες προς αξιολόγηση). 

Σημεία εστίασης (focus points)  ≥8  

 Δυναμικό Εύρος  (dynamic range)  ≥220db 

 Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (frame rate) ≥ 1700 f/sec 

 Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών ≥3 

 Βάθος σάρωσης ≥30 cm 

 Σύγχρονο σύστημα μεγέθυνσης ΝΑΙ  (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

 Πολλαπλοί χρωματικοί χάρτες τις κλίμακας του γκρι ΝΑΙ  (Να αναφερθούν) 

 Ψηφιακή μήτρα απεικόνισης Να περιγραφεί η τεχνολογία προς αξιολόγηση 

 Έγχρωμη TFT Οθόνη ≥21” 

 Σύγχρονα πακέτα μετρήσεων για όλα τα είδη απεικόνισης ΝΑΙ  (Να περιγραφούν αναλυτικά) 

 Αναβαθμισιμότητα σε Hardware&Software ΝΑΙ  (Να περιγραφούν αναλυτικά) 

Δυνατότητα διαχωρισμού της οθόνης 

Δυνατότητα απεικόνισης μονής & διπλής οθόνης με τους 

συνδυασμούς : B-Mode + B-Mode, B-Mode+B-Mode/CFM 

ή Power Doppler 

 Πολλαπλά ζεύγη μετρήσεων (calipers) ≥ 8 

Εργονομία συστήματος με ρύθμιση καθ’ ύψος (Κονσόλα 

χειρισμού, οθόνη αφής κ.λ.π.) 
ΝΑΙ  (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

 Επιπλέον τεχνολογίες και σύγχρονες τεχνικές ΝΑΙ  (Να προσφερθούν προς αξιολόγηση και επιλογή)         
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 

 Λογισμικό διαχείρισης εικόνων ΝΑΙ  (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

 Mονάδα σκληρού δίσκου ΝΑΙ  ενσωματωμένος  (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

 Οδηγός DVD/CD ΝΑΙ  (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

 USB/Flash drive ΝΑΙ  (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη ασπρόμαυρων & 

έγχρωμων εικόνων 

ΝΑΙ  (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

 Ασπρόμαυρο καταγραφικό ΝΑΙ  (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

 ΚΙΤ βιοψίας ηχοβόλων κεφαλών 
ΝΑΙ  (Να προσφερθούν προς επιλογή όλα τα  

        διαθέσιμα ΚΙΤ βιοψίας) 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Πακέτο Αγγειολογικών εφαρμογών ΝΑΙ  (Βασικό - Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Πακέτο Ακτινολογικών εφαρμογών ΝΑΙ  (Βασικό - Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Πακέτο Μαιευτικών - Γυναικολογικών εφαρμογών ΝΑΙ  (Βασικό - Να περιγραφεί αναλυτικά)  

Ειδικό λογισμικό για αυτόματες μετρήσεις ευρημάτων μαστού ΝΑΙ  (Να προσφερθεί προς επιλογή) 

Άλλα πακέτα εφαρμογών 

ΝΑΙ  (Να προσφερθούν προς αξιολόγηση και επιλογή όλα 

τα διαθέσιμα πακέτα κλινικών εφαρμογών. Να 

περιγραφούν αναλυτικά). 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

Σύστημα επικοινωνίας DICOM, υπηρεσίες ΝΑΙ  

Θύρα LAN NAI 

Θύρα USB NAI 
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Θύρα HDMI για μεταφορά σήματος NAI 

Διάγνωση βλαβών από απόσταση (remote service) NAI 

 

 

  

 

                         2. ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

1. Να είναι καινούριος, αμεταχείριστος, σύγχρονης τεχνολογίας και ανθεκτικής κατασκευής. 

2. Να πληροί όλα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας.  

3. Να είναι φορητός με χειρολαβή μεταφοράς. 

4. Να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους έως 8,00 Kg συμπεριλαμβανομένης και της μπαταρίας. 

5. Να λειτουργεί σε συνθήκες θερμοκρασίας  -5 εως 45
o
C. 

6. Να λειτουργεί με τροφοδοσία δικτύου 220V / 50Hz και με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μεγάλης αυτονομίας. 

7. Να μπορεί να αποδώσει 80 απινιδώσεις στη μέγιστη ενέργεια και τουλάχιστον 2,5 ώρες (monitoring) για 

παρακολούθηση ασθενούς (με την χρήση μόνο μπαταρίας). 

8. Να είναι διφασικής τεχνολογίας, με αποδιδόμενη ενέργεια από 2 έως τουλάχιστον 200 Joules.  

9. Να μετράει αυτόματα την εκάστοτε διαθωρακική αντίσταση του ασθενούς και να προσαρμόζει τον παλμό 

απινίδωσης σύμφωνα με αυτή. 

10. Ο απινιδωτής να είναι κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική, σύγχρονη και ασύγχρονη, ενηλίκων και παίδων, 

χειροκίνητη και συμβουλευτική (ημιαυτόματη) απινίδωση. 

11. Να διαθέτει φωνητικά και γραφικά μηνύματα καθοδήγησης του χειριστή κατά την ημιαυτόματη απινίδωση, στην 

Ελληνική γλώσσα. 

12. Στη χειροκίνητη λειτουργία, η ενέργεια να μπορεί να επιλεγεί σε βήματα από 2 εως 200 Joules τουλάχιστον (να 

αναφερθούν αναλυτικά όλα τα ενδιάμεσα βήματα). 

13. Κατά τη συγχρονισμένη καρδιοανάταξη να εμφανίζεται ένδειξη στην οθόνη καθώς και να μαρκάρεται το έπαρμα R 

μετά το οποίο να χορηγείται το σοκ. 

14. Να παρέχει θεραπεία εξωτερικής απινίδωσης μέσω PADDLES καθώς και μέσω αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων μιας 

χρήσης για απινίδωση από απόσταση. 

15. Να υπάρχει ένδειξη της διαθωρακικής αντίστασης (impedance) προς ενημέρωση του χρήστη. 

16. Η επιλογή της ενέργειας να γίνεται από τον πίνακα ελέγχου και η φόρτιση του απινιδωτή να γίνεται από τα 

paddles και από τον πίνακα ελέγχου.  

17. Η χειροκίνητη λειτουργία του απινιδωτή να είναι απλή και να πραγματοποιείται σε απλά βήματα. Τα πλήκτρα 

απινίδωσης να βρίσκονται στο σώμα του απινιδωτή αριθμημένα για την εύκολη και άμεση χρήση του. 

18. Ο χρόνος φόρτισης στη ενέργεια των 200J με μια νέα, πλήρως φορτισμένη μπαταρία να μην υπερβαίνει τα 4sec 

ενώ ο χρόνος φόρτισης στη μέγιστη ενέργεια να μην υπερβαίνει τα 7sec είτε με ρεύμα είτε με μπαταρία. 
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19. Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας από την τροφοδοσία δικτύου να μην υπερβαίνει τις 4 ώρες. 

20. Κατά την ημιαυτόματη απινίδωση να ελέγχεται η σύνδεση των ηλεκτροδίων καθώς και το ΗΚΓ του ασθενούς για 

να προσδιοριστεί εάν απαιτείται απινίδωση. Να προτείνεται απινίδωση των εξής καρδιοαρρυθμιών: κοιλιακή 

μαρμαρυγή μέσου πλάτους μεγαλύτερου των 200μV και κοιλιακή ταχυκαρδία με ρυθμούς μεγαλύτερους των 

180bpm. 

21. Κατά την ημιαυτόματη απινίδωση να αναγνωρίζεται η παρουσία απινιδώσιμων αρρυθμιών και να φορτίζει 

αυτόματα σε προγραμματισμένα επίπεδα ενέργειας. 

22. Η συσκευή να αποφορτίζει αυτόματα με την πάροδο εξήντα περίπου δευτερολέπτων, εφόσον δεν χορηγηθεί η 

ενέργεια, για λόγους ασφαλείας. 

23. Να φέρει ενσωματωμένο tester για τον απινιδωτή, που ελέγχει την ενέργεια εξόδου και την ακεραιότητα των 

καλωδίων και των paddles. Το αποτέλεσμα του test να εμφανίζεται στην οθόνη και να καταγράφεται στο 

καταγραφικό. 

24. Όλες οι συνδέσεις με τον άρρωστο να είναι ηλεκτρικά μονωμένες. 

25. Η οθόνη να είναι έγχρωμη υψηλής ανάλυσης, 2 καναλιών (τουλάχιστον), διαγώνιου 5,50’’(τουλάχιστον) με 

ταχύτητα σάρωσης 25mm/sec. Να διαθέτει τη δυνατότητα παρακολούθησης υπό γωνία. Επίσης να είναι μεγάλης 

φωτεινότητας κατάλληλη ακόμη και για συνθήκες με υψηλή ηλιοφάνεια. 

26. Στο μόνιτορ να απεικονίζεται η επιλεγόμενη ενέργεια. 

27. Να εμφανίζεται ψηφιακά ο καρδιορυθμός σε κλίμακα 15-300 bpm (± 10%). Επίσης να φέρει ρυθμιζόμενα όρια 

συναγερμού για τον καρδιορυθμό (60-280bpm για ταχυκαρδία και 30-100bpm για βραδυκαρδία.) (± 10%). 

28. Στην οθόνη να εμφανίζονται πληροφορίες για τις εξής παραμέτρους: καρδιορυθμό, απαγωγή / ηλεκτρόδια, 

κατάσταση συναγερμών οn/off, λειτουργίες και οδηγίες για την ημιαυτόματη λειτουργία, τεστ απινιδωτή, τεστ 

αυτοδιάγνωσης, σφάλματα και ενέργειες διόρθωσης αυτών, λειτουργίες του βηματοδότη. 

29. Η είσοδος της συσκευής να είναι πλήρως προστατευμένη απ’ τη λειτουργία του απινιδωτή και να διαθέτει ειδικό 

κύκλωμα που δεν επιτρέπει παραμόρφωση του ΗΚΓ από τον παλμό που δίνει ο βηματοδότης. 

30. Να φέρει ειδικό κύκλωμα το οποίο ανιχνεύει τυχόν εμφυτευμένο μόνιμο βηματοδότη και να μαρκάρει στην οθόνη 

το βηματοδοτούμενο ίχνος. 

31. Το καταγραφικό να είναι υψηλής ανάλυσης και θερμικού τύπου. 

32. Να διαθέτει ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 25 mm/sec. 

33. Να καταγράφονται οι εξής παράμετροι: ώρα, ημερομηνία, ενέργεια απινίδωσης, καρδιορυθμός, έξοδος 

βηματοδότη, δείκτης συγχρονισμού με το QRS, μέγεθος ΗΚΓ, απαγωγή, αποτέλεσμα του τεστ του απινιδωτή, 

ανάλυση ΗΚΓ, σταμάτημα ανάλυσης, ύπαρξη θορύβου ΗΚΓ, συμβουλές για απινίδωση, και διαγνωστικό πεδίο 

τιμών. 

34. Το καταγραφικό να τίθεται σε λειτουργία αυτόματα μετά από ενεργοποίηση alarm ή χορήγηση απινίδωσης και να 

καταγράφει το ΗΚΓ πριν και μετά την απινίδωση. 

35. Να δέχεται θερμικό χαρτί εμπορίου. 

36. Ο βηματοδότης να είναι σύγχρονης και ασύγχρονης λειτουργίας προστατευμένος από τη λειτουργία του 

απινιδωτή. 

37. Να παρέχει ορθογωνικό παλμό βηματοδότησης, σταθερού ρεύματος, με διάρκεια 40 msec. 

38. To πλάτος παλμού να είναι ρυθμιζόμενο από 20 έως 140 mA τουλάχιστον. 
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39. Ο ρυθμός βηματοδότησης να είναι ρυθμιζόμενος από 40 έως 180 ppm (τουλάχιστον). 

40. Να έχει επιλογή λειτουργίας ασύγχρονης και σύγχρονης βηματοδότησης (demand & fixed). 

41. Να διαθέτει Ελληνικό μενού, Ελληνικό πάνελ χειρισμού και Ελληνικές φωνητικές οδηγίες. 

42. Το ΗΚΓ να λαμβάνεται  μέσω 3-5 πολικού καλωδίου, είτε μέσω των paddles ή των αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων . 

43. Να διαθέτει και  3 πολικό καλώδιο. 

44. Να έχει την δυνατότητα μεγέθυνσης του ΗΚΓ σε 0,5 , 1 και 2 cm/mV τουλάχιστον. 

45. Να διαθέτει ηχητική ένδειξη QRS με ρυθμιζόμενη ένταση. 

46. Να διαθέτει συναγερμούς (Alarms) για όλες τις παραμέτρους παρακολούθησης. Επιπλέον να διαθέτει ειδικό 

συναγερμό VF/VT Alarm. 

47. Να διαθέτει σύστημα αποθήκευσης των περιστατικών και εκτύπωσης συγκεντρωτικής περίληψης για κάθε 

περιστατικό στην οποία θα καταγράφονται και θα τυπώνονται στο καταγραφικό όλα τα στοιχεία του ΗΚΓ πριν και 

μετά την απινίδωση, ο αριθμός των απινιδώσεων, η διαθωρακική αντίσταση του ασθενούς, η πραγματική ώρα και 

διάρκεια του περιστατικού και άλλες πληροφορίες. 

48. Να διαθέτει αξιόπιστο σύστημα αυτοελέγχου κατά το οποίο να ελέγχονται το κύκλωμα φόρτισης εκφόρτισης, τα 

paddles-pads και το καλώδιο απινίδωσης. Ο αυτοέλεγχος να πραγματοποιείται αυτόματα από το μηχάνημα 

καθημερινά, ακόμα και με το μηχάνημα εκτός λειτουργίας, και να υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης των 

αποτελεσμάτων. 

49. Να παραδοθεί με το ενδεδειγμένο τροχήλατο μεταφοράς του ιδίου οίκου κατασκευής. 

 

 

 

                                            3.   ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 

 

1. Να είναι φορητός μικρού βάρους σύγχρονης τεχνολογίας. 3-κάναλης καταγραφής με δυνατότητα 1-κάναλης 

καταγραφής κατ’ επιλογή του χρήστη. 

2. Να λειτουργεί σε τάση δικτύου 220V 50Hz με ενσωματωμένο φορτιστή και ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη 

μπαταρία ιόντων λιθίου με αυτονομία τουλάχιστον 6 ωρών.  

3. Να διαθέτει τροχήλατο στιβαρούς κατασκευής του ιδίου οίκου με τον καρδιογράφο με τα παρακάτω: 

a. καλάθι τοποθέτησης εξαρτημάτων, 

b. τέσσερις τροχούς με φρένα, τουλάχιστον, 

c. τροχούς διαμέτρου 7 cm, τουλάχιστον, 

d. βραχίονα στήριξης του καλωδίου ασθενούς, 

e. ύψους τροχήλατου 90 cm, τουλάχιστον,  

f. σύστημα ασφάλισης απασφάλισης του καρδιογράφου στο τροχήλατο χωρίς εργαλεία.  

4. Να διαθέτει θερμικό εκτυπωτή με μέγεθος χαρτιού τουλάχιστον 80mm. 

5. Να διαθέτει ADC 24bit και ρυθμό δειγματοληψίας 1000 samples /sec /channel τουλάχιστον. 

6. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη μεγέθους 5’’ τουλάχιστον υψηλής ανάλυσης 800x480pixels  για την απεικόνιση 

δώδεκα (12) απαγωγών ταυτόχρονα. Να απεικονίζει επίσης τον αριθμό των σφίξεων, τα φίλτρα, το ID του 
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ασθενούς, το ρολόι, την κατάσταση της μπαταρίας, την ταχύτητα, την ευαισθησία, και όλα τα προειδοποιητικά 

μηνύματα. 

7.  Να υπάρχει η δυνατότητα προεπισκόπησης του ΗΚΓ στην οθόνη πριν την εκτύπωση, προς αποφυγή άσκοπων 

εκτυπώσεων με παράσιτα. 

8. Να έχει πολλαπλές ταχύτητες καταγραφής και πολλαπλές δυνατότητες επιλογής ευαισθησίας. 

9. Να διαθέτει έλεγχο επαφής των ηλεκτροδίων και σε περίπτωση αποκόλλησης να εμφανίζεται στην οθόνη 

συγκεκριμένα ποιο ηλεκτρόδιο έχει αποκολληθεί.  

10. Να μπορεί να αποθηκεύει τουλάχιστον 800 ΗΚΓ σε εσωτερική μνήμη, με δυνατότητα ανασκόπησης στην οθόνη 

και εξαγωγής τους σε εξωτερικό μέσο αποθήκευσης (SD κάρτα, USB μνήμη κλπ).  

11. Να διαθέτει δυνατότητα απευθείας εξαγωγής όλων των καρδιογραφημάτων και χωρίς περιορισμούς από τον 

ηλεκτροκαρδιογράφο σε μορφή PDF, για την ανάγνωση και αρχειοθέτηση τους σε οποιοδήποτε Η/Υ.  

12. Να διαθέτει μυικά φίλτρα αλλά και φίλτρα δικτύου για την απόρριψη των παρασίτων. 

13. Να διαθέτει αξιόπιστο πρόγραμμα διάγνωσης ΗΚ Γραφήματος. 

14. Να είναι αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας. Η μετάβαση από τη μία λειτουργία στην άλλη να γίνεται άμεσα 

με το πάτημα ενός πλήκτρου. 

15. Να διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία Wi-Fi. 

16. Ο ζητούμενος καρδιογράφος να προσφερθεί με, 10-πολικό καλώδιο ασθενούς ,ηλεκτρόδια άκρων, προκάρδια 

ηλεκτρόδια, αγώγιμη κρέμα, καλώδιο τροφοδοσίας, θερμογραφικό χαρτί, τροχήλατο, βραχίονα στήριξης καλωδίου 

ασθενούς, εγχειρίδιο λειτουργίας, επαναφορτιζόμενη μπαταρία καθώς και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για την ορθή 

λειτουργία του. 

17. Η συσκευή να συνοδεύεται με πιστοποιητικό CE MARK και ISO της κατασκευάστριας και της προμηθεύτριας 

εταιρείας σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ. 

18. Τα εγχειρίδια λειτουργίας των μηχανημάτων να δοθούν στην Ελληνική γλώσσα και τα εγχειρίδια συντήρησης στην 

Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα. 

 

 

                                               4.  ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ 

 

1. Να είναι φορητό μικρού βάρους σύγχρονης τεχνολογίας. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220V 50Hz και να έχει 

ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με αυτονομία 8 ωρών τουλάχιστον και ενσωματωμένο φορτιστή. 

2. Να διαθέτει ανθεκτικό τροχήλατο στιβαρούς κατασκευής του ιδίου οίκου με πέντε τροχούς που διαθέτουν φρένο.  

3. Να διαθέτει καλάθι αποθήκευσης των ελαστικών σωληνώσεων, περιχειρίδας και των αισθητήρων. 

4. Να διαθέτει στιβαρή χειρολαβή μεταφοράς. 

5. Να μπορεί να πραγματοποιεί μετρήσεις:  

a. συστολικής πίεσης,  

b. διαστολικής πίεσης,  

c. θερμοκρασίας,  
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d. καρδιακού ρυθμού,  

e. κορεσμού αιμοσφαιρίνης του αίματος (SpO2). 

6. Οι μετρήσεις συστολικής και διαστολικής πίεσης να γίνονται αυτόματα και χειροκίνητα κατ’ επιλογή του χειριστή 

και να διαθέτει σύστημα προστασίας από υπερβολική πίεσης. 

7. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη TFT ή LCD μεγέθους 8΄΄ τουλάχιστον για απεικόνιση όλων των παραμέτρων 

(συστολικής, διαστολικής και μέσης πίεσης, του κορεσμού αιμοσφαιρίνης, της πληθυσμογραφικής καμπύλης 

κορεσμού, του δείκτη περιφερικής αιμάτωσης, της θερμοκρασίας),  και συναγερμών - μηνυμάτων. 

8. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς για το ρυθμό των παλμών, τον κορεσμό αιμοσφαιρίνης του αίματος 

(SpO2), τη συστολική, τη διαστολική πίεση και τη θερμοκρασία. 

9. Να είναι κατάλληλο για μετρήσεις σε παιδιά και ενήλικες . 

10. Να διαθέτει σύστημα απόρριψης παρασίτων. 

11. Να διαθέτει μνήμη καταγραφής προηγούμενων μετρήσεων. 

12. Να μπορεί να αναβαθμιστεί με ενισχυτή μέτρησης καπνογραφίας (να προσφερθεί προς επιλογή).  

13. Να μπορεί να συνδεθεί σε κεντρικό σταθμό παρακολούθησης. Τα δεδομένα να μπορούν αποθηκευτούν σε 

σύστημα αποθήκευσης ιατρικών δεδομένων ασθενών μέσο του πρωτοκόλλου HL7. 

14. Να παραδοθεί με δύο (2) περιχειρίδες ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων, δύο (2) αισθητήρες δακτύλου SpO2 

ενηλίκων και απόληξη θερμοκρασίας (probe temperature) και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για την ορθή λειτουργία 

του μηχανήματος. 

15. Η συσκευή να συνοδεύεται με πιστοποιητικό CE MARK αλλά και πιστοποιητικά ISO της κατασκευαστικής και της 

προμηθεύτριας εταιρείας σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ. 

16. Τα εγχειρίδια λειτουργίας των μηχανημάτων να δοθούν στην Ελληνική Γλώσσα και τα εγχειρίδια συντήρησης 

στην Αγγλική ή Ελληνική Γλώσσα. 

 

 

                                         5. ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 

 

1. Τροχήλατο ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας κατάλληλο για Νοσοκομειακή χρήση, 

ευέλικτο, με μικρές διαστάσεις για τη μεταφορά του σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου, μικρού βάρους, για 

τη λήψη ακτινογραφιών επί φορείου, επί κλίνης ή εντός χειρουργείου. 

2. Η ακτινολογική λυχνία να είναι: 

a. περιστρεφόμενης ανόδου με ισχύ ανάλογη της γεννήτριας, 

b. διπλοεστιακή, με μικρή 0,8mm (ισχύος 16kW) και μεγάλη 1,3mm (ισχύος 32kW), 

c. θερμοχωρητικότητα ανόδου άνω των 100KHU. 

3. Γεννήτρια υψίσυχνης τεχνολογίας τουλάχιστον 40kHz ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή: 

a.  απόδοση ισχύος τουλάχιστον 32 kW, 

b.  εύρος ρύθμισης kV από 40 έως 125 kV με βήμα 1 kV, 

c.  εύρος ρύθμισης ρεύματος από 50 έως 400 mA, 

d.  το εύρος των mAs να κυμαίνεται από 0.1 mAs έως 220mAs, 
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e.  χρόνος έκθεσης 0,001s έως 2,2s.  

4. Nα διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις των παραμέτρων kV και mAs και πληκτρολόγιο μεμβράνης για τον εύκολο 

καθαρισμό του. Περιστροφή οθόνης κατά τον κάθετο και οριζόντιο επίπεδο. Να διαθέτει υποδοχή συγκράτησης 

του ψηφιακού ανιχνευτή και του αντιδιαχυτικού διαφράγματος (grid). 

5. Να διαθέτει ψηφιακό ανιχνευτή σύγχρονης τεχνολογίας με μεγάλη επιφάνεια τουλάχιστον (35x43cm), ώστε να 

εξυπηρετεί μεγαλόσωμους ασθενείς με ευρείες ανατομικές περιοχές και να έχει τουλάχιστον τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

a. το υλικό κατασκευής να είναι άμορφη σιλικόνη (a-Si),  

b. μέγεθος μήτρας εικόνας: 2800 x 2300 pixel, 14 bit, 16.000 αποχρώσεις του γκρι, 

c. διακριτική ικανότητα:  3,3 lp/mm, 

d. απόδοση ανιχνευτή τουλάχιστον MTF 53% σε 1 lp/mm και DQE 33% σε 0 lp/mm, 

e. μέγεθος pixel ≤150 μm, 

f. διαστάσεις 35 x 43 cm, 

g. εξωτερικές διαστάσεις περίπου 45 x 38 x 15 cm (WxDxH), 

h. βάρος ≤ 4 kg. 

6. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής 19” LCD/TFT, με τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: ανάλυση 1280 x 

1024 pixel, φωτεινότητα 350 cd/m2 ή 250 nits, αντίθεση 1000:1.  

7. Να διαθέτει σκληρό δίσκο τουλάχιστον 300 GB, για αποθήκευση τουλάχιστον 15.000 εικόνων. 

8. Να διαθέτει πρωτόκολλο επικοινωνίας DICOM FULL (storage, print, retrieve, worklist, κλπ) για την επικοινωνία με 

το PACS. Η αποστολή των εικόνων να μπορεί να γίνεται αυτόματα η χειροκίνητα στο τέλος της λήψης, εφόσον 

είναι συνδεμένο το ακτινολογικό στο δίκτυο ή οποιαδήποτε στιγμή συνδεθεί. 

9. Να υποστηρίζει ενσύρματη αλλά και ασύρματη σύνδεση με το δίκτυο του Νοσοκομείου για αμφίδρομη 

επικοινωνία των δεδομένων. 

10.  Να διαθέτει λογισμικό λήψης και επεξεργασίας εικόνων με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

a. προγραμματιζόμενα στοιχεία έκθεσης για κάθε εξέταση, με επιλογή από τέσσερις σωματότυπους 

ασθενούς, 

b. αυτόματη εφαρμογή φίλτρου επεξεργασίας ανάλογα με την προβολή, 

c. ρύθμιση φωτεινότητας και αντίθεσης, 

d. επανατοποθέτηση εικόνας, 

e. μεγέθυνση (zoom), περικοπή εικόνας, περιστροφή 90
ο
, κατακόρυφη και οριζόντια αντιστροφή εικόνας, 

αντιστροφή κλίμακας του γκρι, 

f. λειτουργίες βαθμονόμησης και μετρήσεις (αποστάσεις, γωνίες), 

g. εισαγωγή σημειώσεων και γραφικών στοιχείων, 

h. δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψης της εικόνας, 

11. Να διαθέτει μηχανικό βραχίονα στήριξης του μονομπλόκ (λυχνίας) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

a. απόσταση εστίας-δαπέδου από 45cm έως 200 cm, 

b. περιστροφή του βραχίονα στήριξης του μονομπλόκ ± 180
ο
, 

c. περιστροφή του μονομπλόκ περί τον άξονα -45
ο
 / + 100

ο
. 

12.  Kατά τη μεταφορά οι διαστάσεις του να μην ξεπερνούν: 
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a. μήκος 140 cm, 

b. πλάτος 70cm, 

c. ύψος 150cm.  

Το συνολικό του βάρος του να μην ξεπερνάει τα 181 κιλά. 

13. Να διαθέτει αντιστατικού τροχούς. 

14. Να διαθέτει ενσύρματο διακόπτη έκθεσης με εκτεινόμενο σπιράλ καλώδιο και ασύρματο χειριστήριο. 

15. Να διαθέτει διαφράγματα βάθους με ενσωματωμένη φωτεινή πηγή (LED), πολυστρωματικά τετράγωνου 

σχήματος, με περιστροφή +/-120°. Με χρονοδιακόπτη 30sec και ενσωματωμένο μέτρο για μέτρηση της εστιακής 

απόστασης (SID). Με δυνατότητα επιλογής επιπρόσθετου φιλτραρίσματος τάξεως 1mm Al και 2 mm Al.  

16. Το μηχάνημα να συνδέεται σε κοινό δίκτυο 230V/50 Hz χωρίς να έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις απ' αυτό (κοινή πρίζα 

SCHUKO και ασφάλεια περίπου 16Α). 

17. Να προσφερθούν προς επιλογή σύστημα μέτρησης δόσης (DAP). 

18. Η συσκευή να συνοδεύεται με πιστοποιητικό CE MARK και ISO της κατασκευάστριας και της προμηθεύτριας 

εταιρείας σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ. 

19. Τα εγχειρίδια λειτουργίας των μηχανημάτων να δοθούν στην Ελληνική γλώσσα και τα εγχειρίδια συντήρησης 

στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα. 
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                                          6.  ΦΟΡΕΙΟ  ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 

 

1.  Φορείο μεταφοράς ασθενών, στιβαρούς κατασκευής, κατάλληλο για Νοσοκομειακή χρήση.  

2.  Να είναι κατασκευασμένο από ειδικό ανθεκτικό κράμα, όλα τα καλύμματα να είναι από μεγάλης αντοχής ειδικό 

πολυμερές. Να είναι σύγχρονου και εργονομικού σχεδιασμού. 

3.  Το φορείο να στηρίζεται σε 4 τροχούς διαμέτρου 200mm με καλύμματα και κεντρικό σύστημα φρένων και στους 

τέσσερις τροχούς με διπλό υδραυλικό ποδοχειριστήριο στο πάνω και κάτω μέρος του φορείου.  Να διαθέτει και 5 
 

κατευθυντήριο τροχό ενεργοποιούμενο με ποδοδιακόπτη. 

4.  Το φορείο να φέρει πτυσσόμενα πλαϊνά προστατευτικά κάγκελα. Τα κάγκελα να είναι πλήρως αναδιπλούμενα 

κάτω από την επιφάνεια κατάκλισης ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στον ασθενή και να διευκολύνεται η 

μεταφορά του από και στο φορείο.  

5.  Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι στιβαρή από ανθεκτικό ειδικό πολυμερές (όχι σχάρα), να μπορεί να πλένεται και 

να απολυμαίνεται με όλα τα γνωστά και εγκεκριμένα καθαριστικά και απολυμαντικά. 

6.  Το ερεισίνωτο της κεφαλής του φορείου να ρυθμίζεται με πνευματικό σύστημα.  Η κίνηση της πλάτης να είναι 0-

90
ο
. 

7.  Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής επιφάνειας κατάκλισης με  Knee Gatch (ανάκληση γονάτων).    

8.  Το ύψος του ρυθμίζεται από 55cm το χαμηλότερο τουλάχιστον έως και 86,0cm υψηλότερο τουλάχιστον. Η κίνηση 

να γίνεται με υδραυλικό σύστημα που ενεργοποιείται από δύο ποδομοχλούς στη βάση του φορείου. Το φορείο να 

κατεβαίνει με σταθερή ταχύτητα ανεξάρτητα του βάρους που φέρει. 

9.  Όλα τα υδραυλικά και μηχανικά μέρη να είναι καλυμμένα με μεγάλης αντοχής πλαστικά καλύμματα ώστε να 

αποφευχθούν τυχόν τραυματισμοί και ατυχήματα.  

10. Το φορείο να φέρει προσκρουστήρες και στις τέσσερις γωνίες του για να αποφευχθούν ζημίες είτε στο φορείο είτε 

στου τοίχους κ.λ.π.   

11. Το στρώμα του φορείου να είναι από αφρώδες υλικό πολυουρεθάνης, πάχους 10cm τουλάχιστον, αδιάβροχο με 

προσθαφαιρούμενο βραδύκαυστο αντιμικροβιακό κάλυμμα. Να μπορεί να πλένεται και να απολυμαίνεται με όλα 

τα γνωστά και εγκεκριμένα καθαριστικά και απολυμαντικά. Το στρώμα να είναι κατάλληλο και για πολύωρη 

παραμονή του ασθενούς στο φορείο. 

12. Το φορείο να συνοδεύεται από ένα τηλεσκοπικό στατώ ορών με δύο τουλάχιστον άγγιστρα στο προσκέφαλο και 

ένα μετακινούμενο στατώ. Να υπάρχουν υποδοχές στατώ και στις τέσσερις γωνίες του φορείου. 

13. Να διαθέτει μια βάση για φιάλη οξυγόνου στο κάτω μέρος του φορείου και ράφι για τοποθέτηση προσωπικών 

αντικειμένων του ασθενούς. 

14. Οι διαστάσεις του φορείου να είναι περίπου 215cm x 77cm.  
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15. Να διαθέτει την κίνηση Trendelenburg/ αντι- Trendelenburg τουλάχιστον 17
ο
.  

16. Το φορείο και το στρώμα να είναι ικανό για μεταφορά βάρους τουλάχιστον 315Kg. 

17. Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι περίπου 65cm x 190cm.  

18. Να διαθέτει ανακλινόμενες χειρολαβές ώθησης του φορείου στον προσκέφαλο.    

19. Να διαθέτει πλήρες σετ ιμάντες περίδεσης του ασθενούς. 

20. Να διαθέτει ειδική σανίδα μεταφοράς ασθενών. 

21. Να φέρει σήμανση CE.  

 

 

                                           7.   ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ 

 

1. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220V/50Hz.  

2. Είναι σύγχρονης σχεδίασης κατάλληλη για χρήση σε Νοσοκομεία. 

3. Η μέγιστη αρνητική πίεση που δημιουργεί να είναι τουλάχιστον 95Kpa ή 712mm Hg. 

4. Να έχει δυνατότητα επιλογής αναρροφητικής ικανότητας με το πάτημα ενός κουμπιού σε 40lt/min,   50lt/min,  

60lt/min. 

5. Nα είναι χαμηλών στροφών αθόρυβη με στάθμη θορύβου όχι πάνω από 40db. 

6. Να φέρει ρυθμιστή κενού και μανόμετρο κενού. 

7. Να διαθέτει τροχήλατη βάση του ιδίου οίκου κατασκευής με ράγα για τοποθέτηση φιαλών εκκριμάτων, 

ενσωματωμένο ποδοδιακόπτη και τέσσερις αντιστατικούς τροχούς με φρένα στους δύο από αυτούς. 

8. Να φέρει ειδικό φιαλίδιο ασφαλείας με μηχανικό σύστημα υπερχείλισης (φλοτέρ) και αντιβακτηριδιακό - 

υδροφοβικό φίλτρο στην είσοδο της αντλίας. 

9. Να συνοδεύεται με πιστοποιητικό CE MARK και ISO της κατασκευάστριας και της προμηθεύτριας εταιρείας 

σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ. 

10. Να διαθέτει βαθμό προστασία IP21 τουλάχιστον.  

11. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με δύο φιάλες εκκριμάτων τουλάχιστον. 

12. Να διαθέτει δυο προσθαφαιρούμενα άγκιστρα για τη στήριξη των φιαλών εκκριμάτων πολλαπλών χρήσεων στη 

ράγα καθώς και 2 άθραυστες διαβαθμισμένες φιάλες εκκριμάτων πολλαπλών χρήσεων 2,5 λίτρων. 
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8.  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

 

1. Nα είναι ψηφιακό DTMF και IP/SIP τελευταίας τεχνολογίας, να υποστηρίζει ΙΡ τηλεφωνία και ΙΡ trucking, να 

λειτουργεί με επιλογικό πεδίο TDM / PCM. 

2. Να συνδέεται σε δίκτυο EURO-ISDN και να υποστηρίζει ISDN Basic Rate (TBR3), ISDN Primary Ρate (TBR4). 

3. Να μπορεί να λειτουργεί σε ψηφιακό δίκτυο ολοκληρωμένων υπηρεσιών με σηματοδοσίες Q.SIG και DPNSS 

(προαιρετικά) και IP/SIP Trunking σε δημόσια και ιδιωτικά δίκτυα ολοκληρωμένων υπηρεσιών. 

4. Για IP trunks και IP εσωτερικά, να υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα TCP/IP, H.323, T.38 & QoS (802.1Q/p), ToS, 

SIP (RFC 3261), SRTP, TLS. 

5. Ο προσφερόμενος τύπος τηλεφωνικού συστήματος καθώς και οι υποστηριζόμενες τηλεφωνικές συσκευές, να 

ικανοποιούν τα απαιτούμενα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας EΕ1999/5/EC περί Τηλεπικοινωνιακού & Τερματικού 

Εξοπλισμού, να φέρουν την σήμανση CE και να συνοδεύονται από Δήλωση Συμμόρφωσης προς την πιο πάνω 

Οδηγία. 

6. Να έχει ενσωματωμένη θύρα ETHERNET 10/100 Mbps για σύνδεση στο τοπικό δίκτυο δεδομένων. 

7. Να διαθέτει κωδικοποιητές (codecs) φωνής G.729a (8kbps), G723.1 (5.3/6.3kbps) και G711 (64kbps). 

8. Να διαθέτει μονάδα καταστολής ηχούς (Echo canceller) G.168. 

9. Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης των προγραμμάτων σε FLASH memory, hard drive. 

10. Να διαθέτει θύρα επικοινωνίας USB 2.0 (Type B). 

11. Να παρέχει τη δυνατότητα συντήρησής του από απόσταση μέσω LAN και ISDN modem. 

12. Να μπορεί να ενταχθεί σε πολυκομβικό δίκτυο 100 τουλάχιστον κόμβων.  

13. Να προγραμματίζεται τοπικά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

14. Να παραδοθεί ο Η/Υ.    

15. Να είναι εξοπλισμένο με δυνατότητα αυτόματης μεταγωγής των αναλογικών γραμμών παρόχου σε απλά 

τηλέφωνα σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του. Η πλακέτα μεταγωγής να ευρίσκεται εντός του Τ/Κ και όχι 

σε πρόσθετη κατασκευή εκτός. 

16. Να έχει τη δυνατότητα για εσωτερική αρίθμηση από 3 έως 5 ψηφία. Η αρίθμηση θα είναι ελεύθερη και θα 

δημιουργηθεί κατά την εγκατάσταση (όλη η αρίθμηση, κωδικοί κ.λ.π.). 

17. Να προσφέρει την εμφάνιση της ταυτότητας καλούντος (CLI), αναγνώριση κλήσης, για όλους τους χρήστες του. 

18. Να διαθέτει την υποδομή για τη σύνδεση εσωτερικών αναλογικών, ψηφιακών και IP συνδρομητών. 

19. Οι IP και οι ψηφιακές συσκευές που θα συνδεθούν πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστο τα πιο κάτω χαρακτηριστικά: 

a. οθόνη ενδείξεων και ειδικότερα με τη ταυτότητα καλούντος (CLI), 

b. αριθμητικό πληκτρολόγιο για την λειτουργία της συσκευής, 

c. δυνατότητα Intercom για τη δημιουργία σήματος Διευθυντή – Γραμματείας, 

d. οι ψηφιακές συσκευές να λειτουργούν χωρίς εξωτερικό τροφοδοτικό, 

e. να εμφανίζονται προειδοποιητικά μηνύματα σε περίπτωση προβλήματος, 

f. δυνατότητα ανοικτής επικοινωνίας. 
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20. Το Τ/Κ να συνοδεύεται από τις παρακάτω εφαρμογές: 

a. αρχικής θέσης και λειτουργίας, 

b. συντήρησης και τηλεσυντήρησης, με το αντίστοιχο λογισμικό επικοινωνίας, 

c. διαχείρισης των  κλήσεων (Call Accounting), με δυνατότητες παροχής πληροφοριών ιστορικού των 

εξερχομένων κλήσεων  με βάση τα εσωτερικά ή τις  εξωτερικές γραμμές του κέντρου, αναγνώρισης και 

καταγραφής  των εισερχομένων κλήσεων σε αρχείο (απαντημένες , αναπάντητες),  

d. να έχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης με τη βοήθεια κατάλληλου ISDN MODEM ή μέσω 

δικτύου  ETHERNET. Το MODEM από την πλευρά του κέντρου θεωρείται εξοπλισμός του  Τ/Κ και πρέπει 

να περιλαμβάνεται στον αρχικό εξοπλισμό. Να περιλαμβάνεται επίσης όλο το απαραίτητο λογισμικό για 

την απομακρυσμένη επικοινωνία. 

21. Να έχει τη δυνατότητα κοινής αριθμοδότησης, ανεξάρτητα της περιοχής σύνδεσης. 

22. Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης εναλλακτικής όδευσης μέσω διαφορετικών παρόχων - δικτύων με βάση 

προκαθορισμένους κανόνες (Least Cost Routing). 

23. Να έχει τη δυνατότητα για κεντρική υπηρεσία τηλεφωνητή. 

24. Να έχει διαφάνεια λειτουργιών και να μπορούν να μεταφέρονται τα χαρακτηριστικά υπηρεσιών μεταξύ των 

εσωτερικών. 

25. Να έχει τη δυνατότητα τροποποίησης ψηφίων κατά την εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση ώστε να είναι δυνατή η 

ενσωμάτωση του Τ/Κ σε δίκτυο ISDN με κοινή αριθμοδότηση. 

26. Να διαθέτει λειτουργία αυτόματων φωνητικών ανακοινώσεων AUTO ATTENDANT / DISA / εξερχόμενα φωνητικά 

μηνύματα / Voice Mail με τουλάχιστον δεκαέξι (16) κανάλια ταυτόχρονης εξυπηρέτησης. Να υποστηρίζεται η 

δυνατότητα επέκτασης της λειτουργίας σε μέχρι 64 κανάλια. 

27. Να διαθέτει λειτουργία φωνητικού ταχυδρομείου συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 2 ωρών. Να υποστηρίζεται η 

δυνατότητα επέκτασης της λειτουργίας με την απαραίτητη προσθήκη κάρτας μνήμης αποθήκευσης σε χρόνο 

μέχρι 400 ώρες. 

28. Να διαθέτει μουσική στην αναμονή. 

29. Να συνεργάζεται με όλους τους τύπους απλών τηλεφωνικών συσκευών. 

30. Να έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης κλήσης στις απλές και τις ψηφιακές συσκευές. 

31. Να έχει τη δυνατότητα φραγής αστικών, υπεραστικών, διεθνών κλήσεων και κλήσεων προς κινητά 

32. Να έχει τη δυνατότητα μεταγωγής όλων ή μέρους των γραμμών σε προκαθορισμένη εσωτερική συσκευή. 

33. Να έχει τη δυνατότητα γενικού “Follow me”. 

34. Να διαθέτει λειτουργία Διευθυντή  - Γραμματείας. 

35. Να παραδοθεί εξοπλισμένο, τοποθετημένο σε RACK με όλες τις απαραίτητες εργασίες και μικροϋλικά που 

απαιτούνται ώστε να είναι  πλήρως λειτουργικό. 

36. Να περιλαμβάνεται εκτός από την εγκατάσταση, το κόστος ελέγχου, προγραμματισμού, επίδειξης του νέου 

εξοπλισμού στο προσωπικό και θέση σε πλήρη και κανονική λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, με την 

αναγκαία εσωτερική αριθμοδότηση, καθώς και εργασιών πενταετούς δωρεάν συντήρησης από την ημερομηνία 

της οριστικής παραλαβής. 

37. Το τηλεφωνικό κέντρο,  όπως και όλα τα εξαρτήματά του, και οι προσφερόμενες τηλεφωνικές συσκευές 

(αναλογικές, ψηφιακές και ειδικές) να είναι καινούργια και αμεταχείριστα 
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38. Τα εξαρτήματα του τηλεφωνικού κέντρου και οι προσφερόμενες τηλεφωνικές συσκευές (αναλογικές, ψηφιακές και 

ειδικές) να είναι του ίδιου κατασκευαστή με το βασικό σύστημα. 

39. Να προσφέρεται κατ’ ελάχιστον πενταετής εγγύηση για όλα τα εξαρτήματα του τηλεφωνικού κέντρου από την 

επίσημη Ελληνική αντιπροσωπεία. 

40. Το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 και όλα τα προσφερόμενα εξαρτήματα του 

τηλεφωνικού κέντρου να έχουν σήμανση CE (Declaration of Confirmity). 

41. Η εταιρία που εισάγει τα προϊόντα θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 & ISO 27001. 

42. Ο ανάδοχος, προκειμένου να επιλυθεί βλάβη που απαιτείται φυσική παρουσία, θα πρέπει να μπορεί να είναι στο 

Νοσοκομείο εντός 2 ωρών από την στιγμή της κλήση. 

43. Ο ανάδοχος να έχει ενεργά συμβόλαια τεχνικής υποστήριξης με εξοπλισμό αντίστοιχης δυναμικότητας σε τρείς (3) 

τουλάχιστον εγκαταστάσεις, ως τεκμήριο της εμπειρίας και τεχνικής επάρκειας του. 

44. Για τα χρόνια εγγύησης που προσφέρονται, ο ανάδοχος θα πρέπει να αντικαταστήσει άμεσα οποιαδήποτε υλικό 

του εξοπλισμού απαιτηθεί, εφόσον η φθορά και η βλάβη δεν οφείλονται σε βίαια αίτια, κακή χρήση ή επέμβαση 

αναρμόδιων Τεχνικών. 

45. Ο ανάδοχος να φέρει βεβαίωση για την επάρκεια Υλικών - Ανταλλακτικών, τουλάχιστον για 15 έτη. 

46. Η εγκατάσταση του κέντρου θεωρείται ότι γίνεται σε λειτουργικό εσωτερικό  δίκτυο. Πριν τη μεταγωγή θα 

ελεγχθούν όλα τα εσωτερικά και θα δοθεί πίνακας με τη λειτουργική κατάσταση του καθενός. Οποιοδήποτε 

πρόβλημα προκύψει σε εσωτερικό λειτουργικό πριν τη μεταγωγή, θα πρέπει να αποκατασταθεί με συνέργεια του 

αναδόχου. 

47. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει με την προσφορά τους να βεβαιώσουν εγγράφως ότι έχουν γνωρίσει με 

επιτόπιο έλεγχο του εξοπλισμού, τη σημερινή κατάστασή του και ότι έχουν ενημερωθεί πλήρως για όλες τις 

τοπικές συνθήκες λειτουργίας που μπορούν να επιδράσουν με οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών 

ή στο κόστος τους (βεβαίωση υπηρεσίας). 

48. Να καλύπτει τις ακόλουθες απαιτήσεις χωρητικότητας και δυνατοτήτων: 

a. 2 PRI 30 CH ISDN (κάρτα 30 καναλιών ταυτόχρονης επικοινωνίας), 

b. 30 PSTN κανάλια εξωτερικών Γραμμών, 

c. 16 ψηφιακά κυκλώματα  με δυνατότητα σύνδεσης σε 2-σύρματη καλωδίωση, 

d. 500 αναλογικά κυκλώματα με δυνατότητα σύνδεσης σε 2-σύρματη καλωδίωση, 

e. 30 κανάλια προ-απάντησης μηνυμάτων, 

f. απαιτούμενες άδειες για τις IP συσκευές, 

g. να είναι επεκτάσιμο τουλάχιστον στην διπλάσια χωρητικότητα αν απαιτηθεί, 

h. τα ηχητικά μηνύματα προ-απάντησης να είναι ηχογραφημένα σε studio και να παραδοθούν σε μορφή wav, 

i. κάρτα διασύνδεσης με το σύστημα αναζήτησης προσώπων. 

49. Να περιλαμβάνεται Rack 42U πλήρως εξοπλισμένο για τις ανάγκες τις εγκατάστασης. 

50. Να περιλαμβάνεται Online UPS για την προστασία του εξοπλισμού τοποθετημένο μέσα στο rack χωρητικότητας 3 

KvA. 

51. Να περιλαμβάνονται 15 ψηφιακές τηλεφωνικές συσκευές. 

52. Να περιλαμβάνεται μια τηλεφωνική ψηφιακή τηλεφωνική συσκευή τηλεφωνήτριας. 

53. Να περιλαμβάνονται 500 αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές. 
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54. Να περιλαμβάνονται 20 συσκευές IP. 

55. Όλες οι προσφερόμενες τηλεφωνικές συσκευές (αναλογικές, ψηφιακές και ειδικές) να εγκατασταθούν σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. 

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

1. Να προσφέρονται 15 τεμάχια. 

2. Να διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

a. οθόνη LCD τριών (3) γραμμών, 

b. τουλάχιστον 24 ειδικά προγραμματιζόμενα πλήκτρα με ενδεικτικές λυχνίες led δύο χρωμάτων, 

c. πλήκτρα ειδικών λειτουργιών όπως ανοιχτή συνομιλία, μεταφορά κλήσης, φραγή κλήσης, λειτουργία 

συνδιάσκεψης και αυξομείωσης της έντασης ήχου, 

d. αναγνώρισης κλήσης, 

e. να κρατάει στην μνήμη τις εισερχόμενες, εξερχόμενες και αναπάντητες κλήσεις, 

f. συνδιάσκεψη τουλάχιστον 8 χρηστών, 

g. Ελληνικό Μενού, 

h. δυνατότητα σύνδεσης δεύτερου εσωτερικού πάνω από την συσκευή, χωρίς την εγκατάσταση καλωδίωσης 

μέχρι το κέντρο,   

3. Να προσφέρεται το απαιτούμενο καλώδιο συσκευής σύνδεσης με την πρίζα  3 μέτρα. 

4. Να περιλαμβάνεται εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν συντήρησης, διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών 

από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του. 

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑΣ 

1. Να προσφέρεται 1 τεμάχιο. 

2. Να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

a. οθόνη LCD έξι (6) γραμμών, 

b. τουλάχιστον 120 ειδικά προγραμματιζόμενα πλήκτρα με ενδεικτικές λυχνίες led δύο χρωμάτων, 

c. πλήκτρα ειδικών λειτουργιών όπως ανοιχτή συνομιλία, μεταφορά κλήσης, φραγή κλήσης, λειτουργία 

συνδιάσκεψης και αυξομείωσης της έντασης ήχου, 

d. αναγνώρισης κλήσης, 

e. να κρατάει στην μνήμη τις εισερχόμενες, εξερχόμενες και αναπάντητες κλήσεις, 

f. συνδιάσκεψη τουλάχιστον 8 χρηστών, 

g. Ελληνικό Μενού, 

h. δυνατότητα σύνδεσης δεύτερου εσωτερικού πάνω από την συσκευή, χωρίς την εγκατάσταση καλωδίωσης 

μέχρι το κέντρο.   

3. Να προσφέρεται το απαιτούμενο καλώδιο συσκευής σύνδεσης με την πρίζα  3 μέτρα. 

4. Να περιλαμβάνεται εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν συντήρησης, διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών 

από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του. 
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ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ 

1. Να προσφέρονται 300 τεμάχια. 

2. Να διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

a. ενσύρματη αναλογική τηλεφωνική συσκευή, 

b. οθόνη LCD 3 γραμμών, 

c. 10 πλήκτρα απευθείας επιλογής μνημών, 

d. Ελληνικό μενού, 

e. οπτική ένδειξη κωδωνισμού και message waiting, 

f. ανοιχτή συνομιλία, 

g. στιβαρή κατασκευή, 

h. κατάλληλη για επιτραπέζια τοποθέτηση, 

i. όχι τύπου γόνδολας, 

j. ρύθμιση της έντασης του ήχου κουδουνισμού με διακόπτη (OFF/ LOW/ HIGH), 

k. ρύθμιση της έντασης ήχου του ακουστικού, 

l. να μην απαιτούνται μπαταρίες για την λειτουργία της τηλεφωνικής συσκευής, 

m. χωρίς πλήκτρο απομόνωσης μικροφώνου επί του ακουστικού χειρός, 

n. υποδοχές αμερικάνικου τύπου, θηλυκές, τεσσάρων επαφών, γραμμής ΟΤΕ (LINE) 4P4C RJ11 και 

ακουστικού χειρός (HANDSET) 4P4C RJ9. 

3. Να προσφέρεται το απαιτούμενο καλώδιο συσκευής σύνδεσης με την πρίζα  3 μέτρα, πλακέ, 2 αγωγών, με 

βύσματα αμερικάνικου τύπου, αρσενικά, τεσσάρων επαφών 4P4C RJ11. 

4. Να περιλαμβάνεται εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν συντήρησης, διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών από 

την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του. 

 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

1. Να προσφέρονται 200 τεμάχια. 

2. Να διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

a. ενσύρματη αναλογική τηλεφωνική συσκευή, 

b. στιβαρή κατασκευή, 

c. σταθερή έδραση στην επιτραπέζια τοποθέτηση και αντιολισθητική βάση (να μην μετακινείται με την 

κίνηση – τέντωμα του σπιράλ του ακουστικού), 

d. περίβλημα από υψηλής ποιότητας, ενισχυμένο, ποιοτικό, ανθεκτικό και βραδύκαυστο πλαστικό, 

e. κατάλληλη για επιτραπέζια και επιτοίχια τοποθέτηση, 

f. όχι τύπου γόνδολας, 

g. ρύθμιση της έντασης του ήχου κουδουνισμού με διακόπτη (OFF/ LOW/ HIGH), 

h. ρύθμιση της έντασης ήχου του ακουστικού, 

i. να μην απαιτούνται μπαταρίες για την λειτουργία της τηλεφωνικής συσκευής, 

j. χωρίς πλήκτρο απομόνωσης μικροφώνου επί του ακουστικού χειρός, 
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k. υποδοχές αμερικάνικου τύπου, θηλυκές, τεσσάρων επαφών, γραμμής ΟΤΕ (LINE) 4P4C RJ11 και 

ακουστικού χειρός (HANDSET) 4P4C RJ9. 

3. Να προσφέρεται το απαιτούμενο καλώδιο συσκευής σύνδεσης με την πρίζα  3 μέτρα, πλακέ, 2 αγωγών, με 

βύσματα αμερικάνικου τύπου, αρσενικά, τεσσάρων επαφών 4P4C RJ11. 

4. Να περιλαμβάνεται εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν συντήρησης, διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών 

από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του. 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ IP 

1. Να προσφέρονται 20 τεμάχια. 

2. Να διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

a. οθόνη LCD έξι (6) γραμμών, 

b. τουλάχιστον 24 ειδικά προγραμματιζόμενα πλήκτρα με ενδεικτικές λυχνίες led δύο χρωμάτων, 

c. πλήκτρα ειδικών λειτουργιών όπως ανοιχτή συνομιλία, μεταφορά κλήσης, φραγή κλήσης, λειτουργία 

συνδιάσκεψης και αυξομείωσης της έντασης ήχου, 

d. αναγνώρισης κλήσης, 

e. HD ήχος, 

f. Audio Codec G.711, G.722, G.729a, 

g. να κρατάει στην μνήμη τις εισερχόμενες, εξερχόμενες και αναπάντητες κλήσεις, 

h. συνδιάσκεψη τουλάχιστον 3 χρηστών, 

i. Ελληνικό Μενού, 

j. 2 Gigabit Ethernet Ports (1000 base-T) – PoE. 

3. Να συνοδεύεται από την απαιτούμενη άδεια χρήσης. 

4. Να προσφέρεται το απαιτούμενο καλώδιο συσκευής σύνδεσης με την πρίζα  3 μέτρα. 

5. Να περιλαμβάνεται εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν συντήρησης, διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών 

από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του. 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ–ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ 

1. Να προσφέρονται 2 τηλεφωνικοί κατανεμητές. 

2. Να διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

a. διαστάσεις 42U 800x800, 

b. διάτρητη πόρτα και πλάτη, 

c. θερμοστάτη και ανεμιστήρες ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή θερμοκρασία στο εσωτερικό της καμπίνας, 

d. πλαϊνούς κατακόρυφους οργανωτές καλωδίων δεξιά και αριστερά, 

3. Να περιλαμβάνεται κατάλληλος αριθμός patch panels, αριθμημένα στα οποία θα αναπτύσσονται οι πόρτες 

(interfaces) του κέντρου και αντίστοιχα patch panel στα οποία θα καταλήγει το τηλεφωνικό δίκτυο του 

Νοσοκομείου. 

4. Να περιλαμβάνεται κατάλληλος αριθμός οργανωτών καλωδίων όπου χρειαστεί μέσα στα Racks (ανάμεσα στα 

patch panel). 
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5. Να περιλαμβάνεται κατάλληλος αριθμός patch cord μικτονόμησης Cat5e για την διασύνδεση των Patch Panel 

(Δικτύου και Τηλεφωνικού Κέντρου) μεταξύ τους για 550 εσωτερικά. 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

6. Η καλωδίωση για τη διασύνδεση των ικριωμάτων, η επιλογή της κατάλληλης διαδρομής, η τοποθέτηση, ο 

τερματισμός και οι δοκιμές θα γίνουν από τον ανάδοχο έργου. 

7. Οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τρόπο που να διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχουν διακοπές στις επικοινωνίες 

του Νοσοκομείου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τους. 

8. Ο ανάδοχος θα πρέπει να αφαιρέσει τα παλιά καλώδια από τις σχάρες μετά το πέρας των εργασιών. 

9. Οποιαδήποτε εργασία χρειαστεί να γίνει επιβαρύνει τον ανάδοχο. 

10. Μετά το πέρας των εργασιών θα παραδοθεί αρχείο με πλήρη περιγραφή ανάπτυξης των Patch Panels για την 

τοποθεσία του εσωτερικού ανά τμήμα και αριθμό μέσα στο Νοσοκομείο.  

11. Ο μέγιστος χρόνος μεταγωγής από το ένα σύστημα στο άλλο ορίζεται σε (3) ημέρες. 

12. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τεχνικός του αναδόχου θα βρίσκεται stand - by για δυο (3) ημέρες στο χώρο 

του νοσοκομείου για άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος που θα προκύψει. 

13. Χρόνοι αποπεράτωσης / επαναλειτουργίας των εσωτερικών αριθμών του Νοσοκομείου μια (1) εργάσιμη ημέρα. 

14. Το κόστος όλων των υλικών που θα απαιτηθούν  αλλά και των εργασιών για την εγκατάσταση και παράδοση του 

τηλεφωνικού κέντρου  σε πλήρη λειτουργία  είναι υποχρέωση του αναδόχου. 

 

 

                                      9.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 

 

1. Το σύστημα θα είναι αυτόνομο με πλήρη δική του εγκατάσταση. 

2. Να είναι κατάλληλο για Νοσοκομειακή χρήση, ανθεκτικό σε καθαριστικά και απολυμαντικά υγρά, ανθυγρό με 

βαθμό προστασίας ΙΡ-54 πιστοποίηση CE και ISO 9001 κατασκευαστή. 

3. Να περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, σύνδεση, απαιτούμενη καλωδίωση, οι πρίζες σύνδεσης καθώς και τα 

τροφοδοτικά, οι μονάδες επικοινωνίας θαλάμων, οι κεντρικές κονσόλες κλινικών, τα πουάρ κλήσης, οι τραβηχτοί 

διακόπτες wc, τα φωτεινά ενδεικτικά δωματίων και οτιδήποτε άλλο ώστε να παραδοθεί έτοιμο προς χρήση. 

4. Θα εγκατασταθεί στις κάτωθι κλινικές: 

a. Καρδιολογική 30 κλίνες με 8 θαλάμους αναλυτικά 7 τετράκλινοι και 1 δίκλινος. 

b. Χειρουργική 38 κλίνες με 12 θαλάμους αναλυτικά 8 τετράκλινοι 2 δίκλινοι 2 μονόκλινοι. 

c. Παθολογική 52 κλίνες με 13 θαλάμους αναλυτικά 8 πεντάκλινοι 3 τρίκλινοι 1 δίκλινος 1 μονόκλινος. 

d. Ορθοπεδική 40 κλίνες με 12 θαλάμους αναλυτικά 8 τετράκλινοι 4 δίκλινοι. 

5. Το κάθε συστήματα θα διαθέτει αμφίδρομη ενδοεπικοινωνία φωνής μεταξύ κεντρικής κονσόλας κλινικής και 

μονάδων δωματίων. 

6. Το κάθε σύστημα σε κάθε κλινική θα είναι αυτόνομο και θα έχει την δική του κεντρική κονσόλα. 

7. Σε κάθε θάλαμο ασθενών θα υπάρχει αμφίδρομη ενδοεπικοινωνία από την μονάδα θαλάμου με τοπικό 

μεγάφωνο και μικρόφωνο με εξαιρετικής ποιότητας ήχο. Η μονάδα αυτή θα διαθέτει πλήκτρα με λειτουργίες 

κλήσης και ακύρωσης κλήσης ασθενούς. 
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8. Η κάθε μονάδα θαλάμου θα διαθέτει δήλωση παρουσίας για νοσοκόμα, γιατρό κλπ με αντίστοιχες ενδείξεις 

στην οθόνη της, οι οποίες θα εμφανίζονται και στην κεντρική κονσόλα της κλινικής με αντίστοιχες ενδείξεις στο 

σύστημα φωτεινών ενδείξεων του δωματίου στο διάδρομο έτσι ώστε ο προϊστάμενος νοσηλευτής να γνωρίζει 

ποιος είναι που ανά πάσα στιγμή. 

9. Οι παραπάνω παρουσίες θα ακυρώνονται αντίστοιχα με την έξοδο του προσωπικού από το δωμάτιο. 

10. Στην μονάδα δωματίου θα συνδέονται: 

a. Τα χειριστήρια των ασθενών με καλώδιο και μπουτόν κλήσης ένα για κάθε κλίνη. 

b. Το μπουτόν κλήσης ανάγκης με τραβηχτό κορδόνι που θα υπάρχει στο WC κάθε δωματίου. 

c. Το τριών χρωμάτων σύστημα φωτεινών ενδείξεων που θα βρίσκεται στον διάδρομο έξω από κάθε 

δωμάτιο. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

1. Ο ασθενής καλεί με πάτημα του button στο πουάρ και ενεργοποιεί την κλήση νοσηλευτή η οποία θα μπορεί να 

ενεργοποιείται και επάνω από την ψηφιακή μονάδα δωματίου. Στη κεντρική κονσόλα της κλινικής μεταφέρεται 

ηχητικό και φωτεινό μήνυμα, και συγχρόνως έξω από τον θάλαμο εμφανίζεται φωτεινή ένδειξη κόκκινου 

χρώματος. Με αυτόν τον τρόπο ο νοσηλευτής ενημερώνεται για την κλήση και στη οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός 

του θαλάμου και ο αριθμός της κλίνης που έχει ενεργοποιήσει την κλήση. Η κλήση θα μπορεί να ακυρωθεί από 

την μονάδα δωματίου. 

2. Ο νοσηλευτής ενεργοποιεί την ενδοεπικοινωνία από την κεντρική κονσόλα της κλινικής και άμεσα 

ενεργοποιείται η αμφίδρομη επικοινωνία με τον θάλαμο, ώστε να έχει την δυνατότητα να θέσει ερώτηση για τον 

λόγο της κλήσης όπως και να λάβει απάντηση. H συνομιλία γίνεται αυτόματα χωρίς ο ασθενής να πατάει 

κανένα κουμπί. 

3. Από την κεντρική κονσόλα της κλινικής ο νοσηλευτής θα μπορεί να ενεργοποιεί την ενδοεπικοινωνία σε 

οποιοδήποτε θάλαμο χωρίς να προηγηθεί κλήση ασθενούς, ώστε να μπορεί να συνομιλήσει με τους ασθενείς. 

4. Όταν η κλήση γίνεται από το WC του δωματίου τότε η φωτεινή ένδειξη στο διάδρομο θα αναβοσβήνει κόκκινο 

χρώμα. Οι ενδείξεις αυτές θα ακυρώνονται με την είσοδο του νοσηλευτή από την μονάδα δωματίου. 

5. Όταν στο δωμάτιο εισέρχεται νοσηλευτής ή ιατρός και ενεργοποιεί την παρουσία το φως έξω στο δωμάτιο 

γίνεται άσπρου χρώματος και στην οθόνη εμφανίζεται η αντίστοιχη ένδειξη. 

6. Όταν ο νοσηλευτής δηλώσει την παρουσία του σε έναν θάλαμο και εκείνη τη στιγμή προκύψει κλήση από άλλο 

θάλαμο, να γίνεται ενημέρωση του νοσηλευτή στον θάλαμο που βρίσκεται εκείνη την στιγμή με δυνατότητα 

άμεσης απάντησης και συνομιλίας με τον άλλο θάλαμο. 

7. Όταν εισέλθει στο δωμάτιο η καθαρίστρια και ενεργοποιεί την ειδική ένδειξη παρουσίας της τότε το φως έξω 

στο διάδρομο ανάβει πράσινο χρώμα με αντίστοιχη ένδειξη στην οθόνη. 

8. Αν κατά την διάρκεια παρουσίας πχ νοσηλευτή ή ιατρού χρειασθεί να δηλωθεί επείγουσα κατάσταση για 

αντιμετώπιση επείγοντος περιστατικού, από την μονάδα θαλάμου γίνεται ενεργοποίηση emergency call που 

λαμβάνει η κεντρική κονσόλα κλινικής και το φως στο διάδρομο αναβοσβήνει το κόκκινο και άσπρο χρώμα 

αντίστοιχα. Όλες οι ενδείξεις ακυρώνονται με το αντίστοιχο μπουτόν cancel παρουσιών στην μονάδα θαλάμου. 
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      ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΑΛΑΜΩΝ  

1. Να είναι κατάλληλη για επιτοίχια τοποθέτηση και να περιλαμβάνει μικρόφωνο και μεγάφωνο υψηλής 

ποιότητας κομβία με αντίστοιχες ενδείξεις για κλήσεις, παρουσίας, ακύρωσης αδελφής, παρουσία, ακύρωσης 

ιατρού και άλλων λειτουργιών όπως παρουσία καθαρίστριας και οθόνη ενδείξεων με τις παρακάτω 

δυνατότητες: 

a. Ενδοεπικοινωνίας φωνητικής με άλλες ίδιες μονάδες θαλάμων. 

b. Ενεργοποίησης emergency call στην κονσόλα της κλινικής. 

c. Έλεγχο όλων των κλινών του θαλάμου μέσω των τερματικών πουάρ με καλώδιο και μπουτόν κλίσης 

που θα υπάρχουν ένα για κάθε κλίνη. 

d. Διαχείριση κλήσης από κάθε κλίνη ασθενούς η οποία να δηλώνεται ξεχωριστά στην κεντρική κονσόλα 

της κλινικής με δικό της νούμερο ώστε να γνωρίζει η αδελφή ποιος ασθενής καλεί. 

e. Σύνδεση με τραβηχτό διακόπτη με κορδόνι για κλήση ανάγκης από το WC του θαλάμου. 

f. Μετάδοσης ανακοινώσεων και μουσικής background. 

g. Σύνδεση με το φωτεινό ενδεικτικό με 3 τρία έγχρωμα led άσπρο/ κόκκινο/ πράσινο που τοποθετείται 

έξω από κάθε δωμάτιο. 

 

     ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 

1. Να είναι κατάλληλη για επιτραπέζια τοποθέτηση και να περιλαμβάνει μικρόφωνο και μεγάφωνο υψηλής 

ποιότητας, πληκτρολόγιο, οθόνη ενδείξεων και χειροτηλέφωνο ακουστικό/μικρόφωνο με τις παρακάτω  

δυνατότητες: 

a. Ενδοεπικοινωνίας φωνητικής με τις μονάδες θαλάμων. 

b. Ρύθμιση έντασης μεγαφώνου. 

c. Σύνδεσης με όλες τις μονάδες ελέγχου των θαλάμων. 

d. Αυτόματου ελέγχου σύνδεσης και καλής λειτουργίας όλων των μονάδων ελέγχου των θαλάμων καθώς 

και των πουάρ κλίνης. 

 

ΠΟΥΑΡ ΚΛΗΣΗΣ  

1. Να είναι με κατάλληλο βύσμα και άμεσα αποσπώμενο από την πρίζα του. Η κατασκευή του να είναι στιβαρή 

με εύκαμπτο ανθεκτικό καλώδιο 1,7μ. και απόληξη με μπουτόν κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση. 

 

      ΤΡΑΒΗΧΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 

1. Να είναι με κατάλληλος για κλήση ανάγκης από το WC του θαλάμου. 

 

ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 

1. Να είναι με κατάλληλος για επιτοίχια τοποθέτηση έξω από τον θάλαμο με 3 τρία έγχρωμα led άσπρο/ κόκκινο/ 
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πράσινο.  

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΗΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ 

1. Το κόστος του καλωδιακού δικτύου των λοιπών υλικών και των εργασιών για την εγκατάσταση, τοποθέτηση, 

προγραμματισμό και παράδοση των συστημάτων κλήσης αδελφής σε πλήρη λειτουργία είναι υποχρέωση 

του αναδόχου.  

2. Αναλυτικά: 

a. Kαλωδιακό δίκτυο F/UTP+2X1,5 & UTP cat 5e.  

b. Πλαστικά κανάλια.  

c. Σχάρες όδευσης καλωδίων.  

d. Κυτία τερματισμού και διακλαδώσεων.  

e. Λοιπά υλικά.  

f. Όλες οι εργασίες για την παράδοση των συστημάτων σε πλήρη λειτουργία. 

3. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει με την προσφορά τους να υποβάλλουν έγγραφη βεβαίωση από το τμήμα 

Βιοϊατρικής του Νοσοκομείου ότι έχουν πραγματοποιήσει  πραγματογνωμοσύνη και έχουν λάβει υπόψη 

τους τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

 

 

 

                                         10.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

1. Να επιτρέπει μηνύματα κανονικής και υψηλής προτεραιότητας. 

2. Να μπορεί να προσφέρει ομιλία μονής κατεύθυνσης (αναγγελία στους δέκτες). 

3. Να μπορεί να διαχειριστεί μέχρι 10.000 δέκτες. 

4. Η υποδομή να είναι απλή στη σχεδίαση, αλλά και στην υλοποίηση, βασιζόμενη σε έναν κεντρικό δίαυλο 

επικοινωνίας πάνω στον οποίο θα συνδέονται όλες οι συσκευές του συστήματος. 

5. Να είναι επεκτάσιμο για μελλοντική χρήση. 

6. Όλος ο εξοπλισμός να φέρει τις κατάλληλες πιστοποιήσεις. 

7. Όλος ο εξοπλισμός να λειτουργεί στις ακόλουθες συνθήκες: 

a. Θερμοκρασία -10 °C έως 55 °C 

b. Σχετική υγρασία <95% 

c. Τάση 230V  50Ηz  

d. Αντοχή IP50, τουλάχιστον 

8. Όλος ο εξοπλισμός να λειτουργεί στις ακόλουθες συχνότητες: 

a. VHF: 25 – 50 MHz 

b. UHF: 409 – 470 MHz 
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9. Να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές: 

a. E.S.D: 15KV κατ’ ελάχιστο (IEC 801 - 2 level 3) 

b. CEPT T/R 20 - 05 , FTZ 17TR2036 / 17TR2048 

c. EMC: acc. to ETS 300.224/ETS 300.682 

d. ETS 300.224 

e. CE marking: acc. to EMC directive 89/336/EEC and its amendments R&TTE directive: 1999/05/EC 

f. Safety directive: IEC 60950 (1999) κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 

 

ΔΕΚΤΕΣ 

1. Να παραδοθούν 50 δέκτες. 

2. Να είναι κατασκευασμένοι από ανθεκτικό πλαστικό.  

3. Να είναι μικρών διαστάσεων και μικρού βάρους για λόγους φορητότητας. 

4. Να διαθέτουν μηχανισμό εύκολης στερέωσης στη ζώνη ή τα ρούχα του χρήστη, με δυνατότητα ταχείας 

απελευθέρωσης. 

5. Να διαθέτουν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. 

6. Η αντικατάσταση αλλά και η φόρτιση των μπαταριών να είναι εύκολη. 

7. Να προγραμματίζονται εύκολα. 

8. Να διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστο: 

a. 14 τόνους ειδοποίησης (7 για κλήσεις ρουτίνας και 7 για κλήσεις ανάγκης). 

b. 3 επίπεδα έντασης τόνου (υψηλό – χαμηλό – σίγαση). 

c. Οθόνη προβολής μηνυμάτων. 

d. Μνήμη τουλάχιστον για 10 μηνύματα με την δυνατότητα όταν ο δέκτης παραλάβει το ίδιο μήνυμα 

περισσότερες από 1 φορά να το διατηρεί μόνο μία φορά στη μνήμη. 

e. Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. 

f. Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας.  

g. Ένδειξη εκτός δικτύου. 

h. Ενημέρωση απουσίας. 

i. Ενημέρωση λανθασμένου μηνύματος. 

j. Δόνηση.  

k. Ομιλία μονής κατεύθυνσης (αναγγελία). 

l. Nα πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για χρήση από άτομα με προβλήματα ακοής (DDA act) ή 

του αντίστοιχου BS5839. 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ 

1. Να επιτρέπει την εύκολη αποστολή αλφαριθμητικών μηνυμάτων προς τους δέκτες. 

2. Να επιτρέπει την αποθήκευση τουλάχιστον 30 προ-προγραμματισμένων μηνυμάτων. 

3. Να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό. 

4. Να διαθέτει οθόνη, αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και μικρόφωνο  ανακοινώσεων  
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5. Να είναι κατάλληλη για επιτραπέζια τοποθέτηση 

6. Να διαθέτει τουλάχιστον 14 διαφορετικούς τόνους που θα συνοδεύουν το κάθε μήνυμα, με ελεύθερη επιλογή 

τους από τον χειριστή της κονσόλας. 

7. Να διαθέτει τουλάχιστον 8 επαφές εισόδων για την αυτόματη αποστολή μηνυμάτων κάθε φορά που 

ενεργοποιείται μια επαφή εισόδου. 

8. Να είναι προγραμματιζόμενη και να επιτρέπει τη διαχείριση μέχρι 10.000 δεκτών ξεχωριστά ή σε ομάδες. 

9. Να διαθέτει τουλάχιστον 15 πλήκτρα για την ταχεία κλήση δεκτών ή ομάδων δεκτών χωρίς να απαιτείται η 

πληκτρολόγηση ολόκληρου του κωδικού του δέκτη ή της ομάδας. 

10. Να διαθέτει πλήκτρο «ανάγκης» για την άμεση αποστολή ενός προγραμματισμένου μηνύματος σε έναν δέκτη, 

σε μια ομάδα ή σε όλους τους δέκτες.  

11. Να διαθέτει ειδοποίηση «εκτός δικτύου». Όταν ένας δέκτης φτάνει στο όριο της γεωγραφικής κάλυψης του 

πομπού, η κεντρική κονσόλα θα αποστέλλει αυτόματα ένα μήνυμα ειδοποίησης. 

12. Να διαθέτει ειδοποίηση «απουσίας». Όταν ένας δέκτης είναι σε θέση φόρτισης, ο φορτιστής στέλνει σήμα 

«απουσίας» του χρήστη στην κεντρική κονσόλα, κάθε φορά που η κονσόλα προσπαθεί να καλέσει το δέκτη. 

13. Να διαθέτει λειτουργία προώθησης μηνύματος σε περίπτωση «απουσίας». Όταν ένας δέκτης που βρίσκεται 

σε θέση φόρτισης δεχτεί μήνυμα, το μήνυμα θα προωθείται αυτόματα σε έναν άλλο προκαθορισμένο δέκτη. 

14. Να διαθέτει λειτουργία μόνιμης προώθηση όλων των μηνυμάτων ενός δέκτη σε έναν δεύτερο δέκτη, με 

δυνατότητα ανάκλησης από τον διαχειριστή του συστήματος. 

15. Να διαθέτει ξεχωριστές φωτεινές ενδείξεις: 

a. Λειτουργίας (Power on) /.  

b. Εκπομπής (transmitter on).   

c. Χρήσης (in use). 

16. Να είναι κατάλληλη για επιτραπέζια τοποθέτηση. 

17. Να λειτουργεί στις ακόλουθες συνθήκες: 

a. Θερμοκρασία 0 – 55 °C 

b. Υγρασία: 10 - 95% 

18. Να διαθέτει τουλάχιστον τις ακόλουθες πιστοποιήσεις: 

a. EN 55022 class B 

b. VDE 871 class B 

c. IEC 65 

19. Να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης της από Η/Υ με λειτουργικό Windows και ειδικό πρόσθετο λογισμικό 

διαχείρισης και λειτουργίας του συστήματος αναζήτησης προσώπων το οποίο να περιλαμβάνεται στην 

προσφορά. 

20. O H/Y θα μπορεί να εκτελεί όλες τις λειτουργίες της κεντρικής κονσόλας όπως αυτές αναφέρθηκαν ανωτέρω, 

και επιπρόσθετα:  

a. Αποστολή μηνυμάτων σε αποδέκτες μέσα από λίστα αποδεκτών. 

b. Διαχείριση ομάδων (groups). 

c. Δικτύωση μέσω TCP/IP. 
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d. Δυνατότητα καταγραφής όλων των κλήσεων / μηνυμάτων προς όλους τους δέκτες, με σημείωση 

ημερομηνίας και ώρας συμβάντος. 

 

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΔΕΚΤΩΝ 

1. Να παραδοθούν επίτοιχοι φορτιστές με 40 θέσεις φόρτισης τουλάχιστον. 

2. Να είναι κατασκευασμένοι από ανθεκτικό πλαστικό  

3. Να συνδεθούν πάνω στο δίαυλο επικοινωνίας ώστε να ενημερώνεται το σύστημα όταν κάποιος δέκτης 

βρίσκεται σε θέση φόρτισης.  

4. Η κατασκευή τους να επιτρέπει την τοποθέτηση των δεκτών με μοναδική φορά ώστε να αποκλείεται η 

λανθασμένη φόρτιση.  

5. Να διαθέτουν φωτεινή ένδειξη φόρτισης των δεκτών. 

 

ΠΟΜΠΟΣ 

1. Να έχει ρυθμιζόμενη ισχύ εκπομπής από 0,5 έως 5,0 W.  

2. Η γείωση του συστήματος, η γείωση της κεραίας και η γείωση συγχρονισμού να έχουν πλήρη γαλβανικό 

διαχωρισμό. 

3. Να προστατεύεται από VSWR φορτία. 

4. Το σύστημα να επιτρέπει τη χρησιμοποίηση περισσότερων του ενός πομπού ώστε να καλύπτεται πλήρως η 

επιθυμητή γεωγραφική έκταση. 

5. Το ακριβές πλήθος πομπών, κεραιών και λοιπών εξαρτημάτων να καθοριστεί από επιτόπου μετρήσεις για την 

κάλυψη όλων των χώρων του Νοσοκομείου. 

6. Ο συγχρονισμός των δεκτών να επιτυγχάνεται μέσω Μονάδας Συγχρονισμού. 

7. Ο πομπός θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τις ακόλουθες φωτεινές ενδείξεις:  

a. Λειτουργία (Power on) 

b. Εκπομπή (Transmitter on) 

8. Να  λειτουργεί στις ακόλουθες συνθήκες: 

a. Θερμοκρασία - 20 °C έως +55 °C 

b. Μέγιστη υγρασία 95% 

9. Να διαθέτει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις: 

a. ETSI EN 300 224-2 (2001) 

b. EMC directive: ETSI EN 300 682 (1997) 

c. R&TTE directive: 1999/05/EC Safety directive: IEC 60950 (1999) 

 

      ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΣΥΖΕΥΚΤΗΣ 

1. Να διασυνδέει το σύστημα αναζήτησης προσώπων με το τηλεφωνικό κέντρο του Νοσοκομείου και επιτρέπει 

την αποστολή μηνυμάτων στους δέκτες απευθείας από τις τηλεφωνικές συσκευές, παρακάμπτοντας την 

κεντρική κονσόλα. 
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2. Η διασύνδεση τηλεφωνικού συζεύκτη και τηλεφωνικού κέντρου να γίνεται μέσω αναλογικής θύρας και η 

επικοινωνία να βασίζεται σε επιλογή με τόνους DTMF. 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1. Εγκατάσταση κεραίας.  

2. Έλεγχος κυματοδηγού  ή Ο/Α καλωδίου σύνδεσης πομπού κεραίας. 

3. Αφαίρεση του παλαιού συστήματος. 

4. Τοποθέτηση πομπού. 

5. Διασύνδεση νέου συστήματος με το τηλεφωνικό κέντρο. 

6. Προγραμματισμός και δοκιμές καλής λειτουργίας. 

7. Παράδοση σε πλήρη λειτουργία χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του Νοσοκομείο. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από 

τις αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών (Ν. 3918/2011 Άρθρο 13, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 

4052/2012 Άρθρο 14). Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο 

Τιμών, τότε οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή της 

Πρόσκλησης. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται με ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986) ότι δεν 

υπάρχει αντιστοίχιση με το Π.Τ. 

                                       

                                       Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

Ανέστης Χατζηγεωργιάδης Ανδρέας Φαϊτατζίδης Γεώργιος Δασκάλου 

Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Προϊστάμενος Τμήματος 

Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 

ΤΕ Ραδιολόγων Ακτινολόγων 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ   

 

Σε συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο της Διακήρυξης περιλαμβάνονται: 

 

1. Υπόδειγμα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Συμβάσεων της Διακήρυξης σε μορφή αρχείου .pdf, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστό της μέρος, όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν. 

4412/2016,  όπως έχει τροποποιηθεί με το Νόμο 4497/2017. 

 

2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο  Έγγραφο  Συμβάσεων της Διακήρυξης, σε μορφή αρχείου .xml, το οποίο θα 

μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι οικονομικοί φορείς, προκειμένου να συντάξουν μέσω της 

υπηρεσίας eEΕΕΣ της Ε.Ε. τη σχετική απάντηση τους. 
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3. Οδηγίες συμπλήρωσης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Συμβάσεων. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς 

Στοιχεία Προσφέροντος 

Επωνυμία: ………… 

Διεύθυνση: ………… 

Τηλέφωνο: ………… Ημερομηνία: ………… 

Fax: ………… 

E-mail: ………… 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ……….. 

Αριθμός Διακήρυξης:  21η/2020 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (να δίδεται για το κάθε είδος  χωριστά) 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ 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 «ΑΠΑΝΤΗΣΗ- ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» 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 «ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ», 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. 
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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.  

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει. 

 

                              ΠΙΝΑΚΑΣ Σ1 :  ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

Α/Α                 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

      
      

 

 

Ημερομηνία: ……….. 

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:  «                         »           (ΤΙΜΕΣ ΣΕ  €)         

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  5η/2021 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ»  

   Α/Α                            ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ    ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

          ΣΕ    

     ΤΕΜΑΧΙΑ        

           ΤΙΜΗ ΣΕ  €    

1    

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

(αριθμητικώς, για την τιμή μονάδας) 
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (Π) ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ χωρίς Φ.Π.Α.  
(ολογράφως, για την τιμή μονάδας) 

 

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

(αριθμητικώς, για την τιμή μονάδας) 

 

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

(ολογράφως), για την τιμή μονάδας) 

 

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

(αριθμητικώς, για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας) 

 

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

(ολογράφως, για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας) 

 

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

(αριθμητικώς, για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας) 

 

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

(ολογράφως, για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας) 

 

      ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.                ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.  

                                                                                       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ Ημερομηνία  

 

Σημείωση: Σε περίπτωση προσφοράς περισσότερων του ενός είδους, θα συντάσσεται ξεχωριστός πίνακας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

                                                                            

                                                                              ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

                                 ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα, Τηλέφωνο επικοινωνίας, fax) : 

Ημερομηνία έκδοσης : 

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ........................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... ΕΥΡΩ 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 

………………..ευρώ και  ολογράφως………………………..υπέρ της εταιρείας…………………………… ή σε περίπτωση ένωσης 

ή κοινοπραξίας των εταιρειών α)…………………….β)………………….κ.λ.π., ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή 

κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της……/………/……….., για την ανάδειξη 

αναδόχου για το Έργο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΣ», σύμφωνα με την υπ' αρ. 5η/2021 Διακήρυξή σας. 

2. Η παρούσα Εγγύηση καλύπτει μόνο τις, από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις, της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

3.  Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως, από το 

δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, ακόμη και των μη προσωποπαγών, 

και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού 

Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε, με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 

γνωστοποιήσετε, ότι η (εταιρεία)……………………..δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο 

ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας 

καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της Εγγύησης, σύμφωνα με τις 

οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού 

γίνεται με μόνη τη δήλωση σας. 

5. Για την καταβολή της υπόψη Εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της 

(εταιρείας)…………………………………ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή 

αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής, ή τη θέση αυτής 

υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη Εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ……….../……../……….. οπότε και θα 

επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα Εγγυητική Επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι απαλλάσσετε την 

Τράπεζα μας από την υπόψη Εγγύηση και κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι 
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για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της Εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής αυτής θα 

παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο 

και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί 

από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της Εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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                                                                               ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

                                                   ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα, Τηλέφωνο επικοινωνίας, fax) : 

Ημερομηνία έκδοσης : 

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .......................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... ΕΥΡΩ 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………….. και ολογράφως ………………………….. υπέρ της εταιρείας …………………………ή σε περίπτωση 

ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α)………………………..β)………………………… ατομικά και για κάθε μία από 

αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης 

ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της από ………………………………… σύμβασης που αφορά στο 

διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της……/………/………… με αντικείμενο το Έργο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ», σύμφωνα με την υπ' αρ. 5η/2021  

διακήρυξή σας ΣΥΜΒΑΣΗ: 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα 

προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και 

ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, 

όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.  

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε, με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 

γνωστοποιήσετε, ότι η (εταιρεία) …………………………. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο 

ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, τη ρητή υποχρέωση να σας 

καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση, και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της Εγγύησης, σύμφωνα με τις 

οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 

4. Για την καταβολή της υπόψη Εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της 

(εταιρείας)................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη 

διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό 

δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη Εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς 

η παρούσα Εγγυητική Επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη Εγγύηση. 

Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της Εγγύησης. Ο χρόνος 

ισχύος της Εγγυητικής αυτής θα παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας, πριν από την ημερομηνία 

λήξης της. 

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο 

και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο 

Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της Εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 
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(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

                                                                            ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα, Τηλέφωνο επικοινωνίας, fax) : 

Ημερομηνία έκδοσης : 

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ...…….……..…. ΓΙΑ ΠΟΣΟ …………..…… ΕΥΡΩ. 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρον και ως αυτοφειλέτες, υπέρ της 

(εταιρείας)........................ ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας υπέρ των εταιρειών α).…………, β) 

…..…..…..κλπ , ατομικά και  για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, 

εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για ποσό ευρώ ..……….... και ολογράφως 

…………………...…. Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού της από 

…………….… Σύμβασης μεταξύ της………. ……………και της ……………,  που αφορά στο διαγωνισμό της Υπηρεσίας 

σας της ……/……/………. με αντικείμενο το έργο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ»,  σύμφωνα με την υπ’ αρ.  5η/2021  διακήρυξή σας. ΣΥΜΒΑΣΗ:  

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα 

προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και 

ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-855, 862-864 και 866-869 ΑΚ, όπως και από τα 

δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

3. Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα καταβληθεί δε σε εσάς, ολόκληρο ή εν μέρει χωρίς 

καμίας από μέρους μας αντίρρησης, αμφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή η μη της 

απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

4. Για την καταβολή της υπόψη Εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση  ή ενέργεια ή συγκατάθεση της 

……………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη 

διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής ή τη θέση αυτής υπό 

δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Η υπόψη Εγγύηση θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι τις ……/……./……. οπότε και θα επιστραφεί σε εμάς η 

παρούσα Εγγυητική Επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη Εγγύηση. 

Μέχρι τότε θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της Εγγύησης. 

6. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των Εγγυητικών μας Επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας  

7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της Εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου.              
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(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Σχέδιο Σύμβασης  

ΣΥΜΒΑΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Συμβατικού Ποσού  τιμής …………..€    (με Φ.Π.Α.) 

( Σελίδες……….)                                      

Αριθμός :      

Συμβατικό Ποσό (ολογράφως) :    

Ανάδοχος  :                                                             

Είδος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ                         

Υπηρεσία  : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 

 

 

 
 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡHΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-

ΘΡΑΚΗ 

2014-2020  

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 

4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
Ε   Ρ   Γ   Ο   : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 

Συμβατικός   

Προϋπολογισμός: 
  €  με το  Φ.Π.Α. 

Αριθμός Διακήρυξης: 5η /2021 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ημερομηνία :  

Χρηματοδότηση   : 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Τ.Π.Α. ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
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Σήμερα την ……………………..., ημέρα της εβδομάδας ……………………., στο Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ, οι υπογεγραμμένοι, 

αφενός ο κ. ………………, Διοικητής του Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ , κάτοικος .......………,που εκπροσωπεί το Γενικό Νοσοκομείο 

ΔΡΑΜΑΣ, με βάση τις κείμενες διατάξεις, και αφετέρου η εταιρία ………………………… με έδρα τ…………….., Α.Φ.Μ. 

……………………., Δ.Ο.Υ……………., Τηλ. εταιρείας …………………… και Fax ………………………. με εκπρόσωπο της τον κ. 

………………………… , συμφώνησαν και συναποδέχθησαν τα κάτωθι :  

Με βάση τους όρους της Διακήρυξης..…...…., σύμφωνα με την οποία διενεργήθηκε την ……………, Διεθνής 

Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

βάσει τιμής, προκύπτουσα από τα επιμέρους κριτήρια ανάθεσης, όπως αυτά ρητά ορίζονται στη Διακήρυξη 

(Άρθρο 2.3),  για την προμήθεια …………………………………………………………………...  

Τα αποτελέσματα του παραπάνω αναφερόμενου διαγωνισμού, κατακυρώθηκαν με την υπ’ αριθ. …../…..-…-….. 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ, η οποία εξεδόθη βάσει του από ……….. πρακτικού 

του ανοικτού διαγωνισμού, εντός των ορίων της προϋπολογισθείσης αξίας στο όνομα της εταιρείας …………….. 

αντί της συνολικής τιμής …………… ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Ύστερα από αυτά, ο Διοικητής του Νοσοκομείου,  με την παραπάνω ιδιότητα του, αναθέτει στην ανωτέρω 

εταιρεία, ονομαζόμενη στο εξής ¨ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ¨ και αυτή αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω 

όρους και συμφωνίες τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 Είναι η Προμήθεια …………………………………………………………… για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2.  ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΕΙΔΟΣ-ΑΞΙΑ  

Οι ποσότητες, τα είδη και οι τιμές ορίζονται ως κατωτέρω:  

 

Η  προαναφερόμενη συνολική τιμή κατακύρωσης νοείται για παράδοση του  ……………………………….   για τις 

ανάγκες του Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ, με ευθύνη και μέριμνα της προμηθεύτριας εταιρείας στο χώρο του Γενικού 

Νοσοκομείου ΔΡΑΜΑΣ. Είναι ευνόητο ότι η παραπάνω συμβατική αξία θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη 

διάρκεια της παρούσης σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία. 

 

 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ : 

ΜΟΝΤΕΛΟ:     

ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ:   

ΤΕΜ.    
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ΑΡΘΡΟ 3.  Τεχνικές προδιαγραφές   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

Το προς προμήθεια μηχάνημα, που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσης, θα είναι καινούργιο, 

αμεταχείριστο και τελευταίας τεχνολογίας. Θα παραδοθεί πλήρες, έτοιμο προς χρήση και θα συνοδεύεται από 

όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προσφορές  που κατατέθηκαν με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου..........Προσφορά της προμηθεύτριας 

εταιρείας, σε συνδυασμό με τις τεχνικές προδιαγραφές, βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο διαγωνισμός της 

υπ΄ αριθμόν ............Διακήρυξης, που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.           

Ο εξοπλισμός θα φέρει πιστοποιητικό σήμανσης CE, σύμφωνα με την οδηγία 93/42/Ε.Ε. Θα συνοδεύεται από 

τα επίσημα εργοστασιακά προσπέκτους στα Ελληνικά και τα εγχειρίδια θα είναι χειρισμού αλλά και τεχνικού. 

Για ό,τι δεν αναφέρεται, ισχύουν τα όσα αναφέρονται τόσο στους Όρους της Διακήρυξης, τους οποίους 

αποδέχεται ο Ανάδοχος, όσο και στην υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ………………….. προσφορά του, για τη 

συμμετοχή του στον υπ’ αριθμόν …………. διαγωνισμό η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι της Σύμβασης.      

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ -ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Α. Παράδοση 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά (προσωρινή παραλαβή) σε έως 60 ημερολογιακές ημέρες, 

όπως ορίζεται στους Ειδικούς Όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών στο Παράρτημα Ι της παρούσης. Μέσα στο 

διάστημα αυτό (χρόνος παράδοσης 60 ημερών) πρέπει να γίνουν η προσκόμιση του μηχανήματος στο 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η μεταφορά του νέου μηχανήματος μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, μέχρι κι εντός του χώρου 

τοποθέτησής του, η εγκατάσταση του νέου μηχανήματος, οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιμές, η παράδοσή 

τους σε κατάσταση λειτουργίας και η προσωρινή παραλαβή του. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την 

ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  

Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα σε περίοδο 

τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. 

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. 

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. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των 

υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει 

στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 

ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της Σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίστηκε. 

Το μηχάνημα θα προσκομισθεί ελεύθερο επί εδάφους στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας στην Διεύθυνση  Τέρμα 

Ιπποκράτους, Δράμα, Τ.Κ. 66132, Ελλάδα, και στον προστατευμένο χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που θα του 

υποδείξει η Α.Α. Ο Ανάδοχος πρέπει να αναλάβει ο ίδιος τη μεταφορά και εγκατάσταση του νέου μηχανήματος 
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στο χώρο τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την Ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους 

κανονισμούς.  

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του μηχανήματος και να το παραδώσει σε 

πλήρη λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, 

σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις 

οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, 

στο χώρο που του διαθέτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το 

εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο  περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά την παράδοση του μηχανήματος, να παραδώσει: 

i) Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operational Μanuals) με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του 

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

λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές,  μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα. 

ii) Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική 

ή Αγγλική Γλώσσα. 

iii)Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του μηχανήματος.                                     

iv) Δύο (2) σειρές επισήμων καταλόγων (βιβλίων), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με όλους τους κωδικούς 

ανταλλακτικών του εργοστασίου παραγωγής του μηχανήματος  (Parts Books), στην Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα. 

B. Παραλαβή  

Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα σε περίοδο των 

τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.  

Η οριστική παραλαβή θα γίνει από επιτροπή που θα οριστεί, για το σκοπό αυτό, από το Νοσοκομείο και μετά 

από δοκιμαστικό διάστημα λειτουργίας τριάντα (30) ημερών (ενός μήνα). Σε περίπτωση που η επιτροπή 

παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο (Πρωτόκολλο Μακροσκοπικού Ελέγχου-

Πρακτικής Δοκιμασίας-Οριστικής Παραλαβής) τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της 

Σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης, και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Κατά τα 

λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στα άρθρα 6.2.1. και 6.2.2 της Διακήρυξης και στο άρθρο 208 του Ν. 

4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Ο προμηθευτής υποχρεούται, με βάση τα όσα αναφέρει στην προσφορά του, να συνυποβάλλει, να τηρήσει το 

πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς- τεχνολόγους) και να καταθέσει αντίγραφο των αναγκαίων 

βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα. Ο χρόνος, ο τόπος και η διάρκεια της εκπαίδευσης θα 

αναφέρεται στο πρόγραμμα. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται, άνευ πρόσθετης 

αμοιβής, να επαναλάβει την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (τεχνικούς-χρήστες), 

για ίδιο χρονικό διάστημα τουλάχιστον με την αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.   

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

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

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

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200, παράγραφος 4 του Ν. 4412/2016, 
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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 του Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

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).          

η)  Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (άρθρο 68 του  

Ν.4172/13). 

θ)  Ποσοστό 0,02% υπέρ του Δημοσίου, για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών (για Συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ανώτερης των εξήντα χιλιάδων – 60.000,00 €, χωρίς να 

συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.) 

Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση και επιβάρυνση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο μας. 

 ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Η προμηθεύτρια κατέθεσε την υπ’ αριθμόν…………………… Εγγυητική επιστολή της ………………………… ποσού 

…………………€, για την καλή εκτέλεση της παρούσης. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και 

θα επιστραφεί στην προμηθεύτρια μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας 

συμβάσεως.  

Οι Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης των, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  

Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.  

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας (πλήρης συντήρηση κι επισκευή) πρέπει να 

είναι,  κατ’ ελάχιστον,  τα πέντε (5) έτη.  

Ο χρόνος καλής λειτουργίας θα υπολογίζεται από την ημερομηνία της οριστικής ποιοτικής παραλαβής του 

μηχανήματος από την αρμόδια επιτροπή.   

1. Για την καλή λειτουργία του προσφερόμενου μηχανήματος, κατά την περίοδο της Εγγύησης Καλής 

Λειτουργίας που θα προτείνει με την προσφορά του, ο Ανάδοχος υποχρεούται με την οριστική παραλαβή, να 

καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 3% της συμβατικής 

αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., της προμήθειας. Για το διάστημα αυτό ο Ανάδοχος εγγυάται τα ακόλουθα, τα οποία 

υποχρεούται να ακολουθήσει χωρίς καμία αποζημίωση ή αμοιβή εκ μέρους της Α.Α.:  

α.- Την καλή και αποδοτική λειτουργία του μηχανήματος σε όλο το χρονικό διάστημα της Εγγύησης Καλής 

Λειτουργίας που θα καθορίζεται στην προσφορά του. Η Εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του 

προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος, 

πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.   
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γ.-  Στην Εγγύηση περιλαμβάνεται η υποχρέωση του αναδόχου και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου, ώστε το μηχάνημα να είναι πάντα σε κατάσταση 

ετοιμότητας.  

δ.-  Κατά τη διάρκεια της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, 

συντήρησης, βλάβης κ.λ.π., σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στους ειδικούς όρους. 

στ.-  Κατά την διάρκεια της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται, άνευ πρόσθετης 

αμοιβής, να επαναλάβει την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (τεχνικούς-χρήστες), 

για ίδιο χρονικό διάστημα τουλάχιστον με την αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.   

ε.-  Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα στην Ελλάδα, σε όλη 

τη διάρκεια της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, τόσο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, για τη 

συντήρηση του συγκεκριμένου μηχανήματος, όσο και να δεσμευτεί ότι θα εξασφαλίζει την ύπαρξη και 

προσκομιδή στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, όποιου ανταλλακτικού χρειαστεί, για το συγκρότημα, κατόπιν έγγραφης 

ζήτησης της Υπηρεσίας.  

2.  Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου 

Εγγύησης Καλής Λειτουργίας του μηχανήματος, με Έγγραφη Δήλωση του κατασκευαστή ή του 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.  

3. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον 

συμβατικό χρόνο της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες.  

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως και …………. 

ΑΡΘΡΟ  10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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, την 

Απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  (κατευθυντήρια οδηγία 22) και 

κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 4497/17.  

ΑΡΘΡΟ 11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 133/ Ν. 

4412/2016), να καταγγείλει τη Σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης,  

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/Ε.Ε., η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της 

Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας, δυνάμει του άρθρου 258 της Σ.Λ.Ε.Ε. 

Ο Ανάδοχος δεν έχει σε καμία περίπτωση δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης. Μόνο η Α.Α. έχει δικαίωμα 

μονομερούς λύσης της Σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 12. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

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 αρμοδίου οργάνου, εφόσον δεν 

φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στο 

συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 6 της παρούσης [Ειδικοί όροι Εκτέλεσης Σύμβασης]. 

Στον προμηθευτή επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5.2 της Διακήρυξης και στον Ν. 

4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 13. EΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του προμηθευτή σε τρίτους απαγορεύεται. 

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

       Ο  Προμηθευτής και το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά  

       τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις, κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης. 

       Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια. Εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε  

       το Ελληνικό. 

       Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί  

       στη Σύμβαση  προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την 

       Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιό- 

       τητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη  

       παράγραφο. 

 
ΑΡΘΡΟ 15. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Για όλο τα λοιπά θέματα της παρούσης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών», σε συνδυασμό με τους όρους της Διακήρυξης ης/2020 της υπ’ αριθμόν 

……/………….. κατακυρωτικής απόφασης του Δ.Σ του Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ και της υπ’ αριθμόν ..........  οριστικής 

ανακοίνωσης και της προσφοράς της εταιρείας.  

                                                      

                                                      ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

                                                                                                        

   Για την προμηθεύτρια Εταιρεία                    Για το Γ.Ν.  ΔΡΑΜΑΣ 

                                                                                                                    Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
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