
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

3Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΓΡΑΥΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ 

 

ΔIΑΚΗΡΤΞΗ 131/2017 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΙΑΣΡΙΚΟΤ Ε-

ΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ Γ.Ν. ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΠΤΤ 2014 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ 

Η ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΒΑΕΙ ΣΗ 

ΣΙΜΗ 

ΚΑΣΑΛΗΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ 

ΠΡΟΥΟΡΨΝ 
30/1/2017 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 31/1/2017 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΡΑΥΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ ΣΟΤ Γ.Ν. ΚΑΣΟΡΙΑ 

ΚΨΔΙΚΟ CPV 50421000-2 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΦΨΡΙ ΥΠΑ 48.624,68€ 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΥΠΑ 60.294,60€ 

ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΤΜΒΑΗ  ΕΣΗΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 10-1-2017 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ 

1. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ (ΜΕΡΟ Α’)  

2. ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ – ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΖΗΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΙΔΨΝ - ΠΟΟΣΗΣΕ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄) 

3. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΟΛΨΝ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄) 

4. ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄) 

5. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ Ν. 1599/1986 (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄) 
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Έχοντας υπόψη: 

1. Σις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 Σου Ν.3329/2005 (ΥΕΚ 81/4.4.2005) Περί Εθνικού υστήματος Τγείας και Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.2 Σου Ν.3580/2007 «Προμήθειες Υορέων εποπτευομένων από το Τπουργείο Τγείας και Κοινω-

νικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ Α΄134/18-6-2007). 

1.3 Σου Ν.3918/2011 (ΥΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις» 

1.4 Σου Ν. 4072/2012 (ΥΕΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος –Νέα εται-

ρική μορφή- ήματα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθμιση Θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και 

άλλες διατάξεις, Μέρος Δεύτερο, Νέα εταιρική μορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) 

1.5 Σου Ν.4250/2014 (ΥΕΚ 74/τ. Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, υγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Τπηρεσιών του Δημοσίου Σομέα – Σροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

1.6 Σου Ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο ε-

φαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 

1.7 Σου Ν.4272/2014 (ΥΕΚ 145/Α/11-07-2014) Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής 

Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ε-

νημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών − μελών, ανθρώπινων οργάνων 

που προορίζονται για μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις για την Χυχική Τγεία και την Ιατρικώς Τπο-

βοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.  

1.8 Σου N.4412/2016 (ΥΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Τπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)  

 

2. Σις αποφάσεις: 

2.1. Σην υπ’ αριθμ. ΔΤ6α/ οικ.36932/ 17-3-2009 Κ.Τ.Α. των Τπουργών Οικονομίας και Οικονομι-

κών και Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδο-

σης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων 

προμηθειών και υπηρεσιών υγείας (αρ. 3 Ν.3580/ 2007). 

2.2. Σην υπ’ αριθμ. 5804/4-12-2014 (ΥΕΚ 3261/Β΄/4-12-2014) κοινή υπουργική απόφαση των Τ-

πουργών Τγείας και Αναπληρωτή Τπουργού Οικονομικών, που αφορά στην έγκριση του 

Προγράμματος Προμηθειών, Τπηρεσιών και Υαρμάκων, έτους 2014. 

2.3. Σην υπ’ αριθμ. 6484/30-12-2014 (ΥΕΚ 3693/Β΄/31-12-2014) Τπουργική Απόφαση περί Ορι-

σμού Υορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Τπηρεσιών 

και Υαρμάκων Τγείας (Π.Π.Τ.Υ.Τ.), έτους 2014, πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για τη συ-

γκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών. 

2.4. Σην υπ’ αριθμ. 770/4-6-2015 (ΑΔΑ: 7ΚΓΨΟΡΕΠ-ΡΗΜ) απόφαση του Διοικητή της 3ης ΤΠΕ Μα-

κεδονίας περί εκτέλεσης και Εφαρμογής του ΠΠΤΥΤ έτους 2014 της Κεντρικής Τπηρεσίας και 

των φορέων αρμοδιότητας 

2.5. Σις υπ’ αριθμ. 10/22-10-2013 (θέμα 1ο) και 41/3-12-2010 (θέμα 38ο) αποφάσεις της Επιτρο-

πής Προμηθειών Τγείας, που συνέταξαν αρμόδιες επιτροπές, περί έγκρισης των τεχνικών 

προδιαγραφών του διαγωνισμού. 

2.6. Σην υπ’ αριθμ. 56/17-5-2016 Απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου περί έγκρισης διενέργει-

ας του διαγωνισμού. 
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2.7. Σην υπ’ αριθμ. 122/10-1-2017 (ΑΔΑ: Ψ074690ΒΤ-Α5Σ) ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευση 

πίστωσης (νομική δέσμευση). 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

υνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), 

για την ανάθεση υπηρεσιών υντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, για την κάλυψη των ανα-

γκών του Νοσοκομείου, ήτοι την συντήρηση: 

 

Α. της Μονάδας Επεξεργασίας Νερού Σεχνητού Νεφρού, με επιμέρους προϋπολογισμό 6.025,40€ 

Β. των δώδεκα (12) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης Fresenius, με επιμέρους προϋπολογισμό 44.088,00€ 

Γ. ενός (1) αναισθησιολογικού μηχανήματος DRAEGER JULIAN, με επιμέρους προϋπολογισμό 3.344,00€  και  

Δ. δύο (2) αναισθησιολογικών μηχανημάτων HEINEN LOWEΝSTEIN mode Leon Plus, με επιμέρους προϋπολογι-

σμό 6.837,20€  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 48.624,68€ χωρίς ΥΠΑ ή 

60.294,60€ με Υ.Π.Α 24%.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 31-1-2017, ημέρα Σρίτη και ώρα 12.00μ.μ., στο Γραφείο Προμη-

θειών του Νοσοκομείου, από αρμόδια επιτροπή.  

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Σμήμα Γραμματείας του 

Νοσοκομείου όπου θα παραλαμβάνονται και θα αποδίδονται στο Γραφείο Προμηθειών.  
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ΜΕΡΟ Α΄ 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΦΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαγωνιστική διαδικασία, πρέπει να υποβάλλουν στο Σμήμα 

Γραμματείας του Νοσοκομείου, επί αποδείξει1, προσφορά ή αίτηση συμμετοχής, εντός της προθε-

σμίας. 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους 

με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, 

Διεύθυνση Μαυριωτίσσης, Σηλέφωνα Επικοινωνίας 2467350626, μέχρι την Δευτέρα 30-1-2017 και 

ώρα 14.00 (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται).  

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Τπηρεσία μέχρι την παραπά-

νω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, 

είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Τπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, χωρίς να α-

ποσφραγισθούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ - ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

 α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

 β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

 γ) συνεταιρισμοί 

 δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προ-

κειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 

πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής 

είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

2. Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 στην Ελληνική 

γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, σε δύο 

(2) αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «ΠΡΟΥΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της Τπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

γ Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε. Σα στοιχεία του αποστολέα. 

 

                                            
1
    π.χ. Η προσφορά απαρέγκλιτα θα συνοδεύεται από επιστολή του προσφέροντα με την οποία θα δηλώνεται η συμμετοχή 

του στην διαγωνιστική διαδικασία. Η κατάθεσή της θα πραγματοποιείται στην Αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου από 

την οποία θα εγγράφονται τα αποδεικτικά στοιχεία της παραλαβής της 
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3. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις:  

α.  Σα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης):  

1. Τπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, κατά τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 συμπληρωμένη σύμφωνα με το 

Παράρτημα Δ΄. Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι εντός των τελευταίων 

τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προ-

σφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή 

ή τα ΚΕΠ). Η απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, επί εταιριών περιορισμένης ευθύ-

νης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς και επί 

ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) από τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο ή πρόσωπο ειδι-

κώς εξουσιοδοτημένο είτε με απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου της Εταιρίας είτε με ειδική 

ατομική εξουσιοδότηση του προέδρου ή διευθύνοντα συμβούλου. 

2. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της 

προσφερθείσας δαπάνης προ Υ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής θα ισχύει τουλάχιστον ένα (1) 

μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών. 

3. Σα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προ-

σώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) 

 

β. Φωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», εντός του οποίου 

τοποθετείται η τεχνική προσφορά. 

ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ:  

τον ΚΛΕΙΣΟ ΥΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», τοποθετείται απαραίτητα σε 

δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο 

και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφο-

ράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει: 

1. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή 

(ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς 

όρους της διακήρυξης όσο και τα συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια) ή 

δικαιολογητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση. 

2. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους έγγραφα που αποδεικνύουν τη συμ-

μόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της διακήρυξης, (π.χ. δή-

λωση συμμόρφωσης, πιστοποιητικό CE κ.λ.π.) καθώς και άλλα υπάρχοντα στοιχεία σχε-

τικά με την παραγωγική και εμπορική ικανότητα της επιχείρησης του προσφέροντος που 

τεκμηριώνουν την ικανότητα του αναδόχου για την καλή εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. 

Παραδόσεις, υμβάσεις, Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης κ.ά.). 

3. Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα, με την οποία θα δηλώνεται ότι: α) η προσφορά 

του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, β) ο 

προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνι-

κά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύμβασης, γ) η προσφορά του ισχύει για διάστημα 

τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών  
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Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να τοποθετη-

θούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με 

την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΥΟΡΑ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

γ. Φωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», εντός του ο-

ποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά. 

ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ: 

τον ΚΛΕΙΣΟ ΥΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική 

προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτε-

ρο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή 

απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής:  

 Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητι-

κώς και ολογράφως. ε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής 

αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Θα δοθεί τιμή για 

τις υπό ανάθεση υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδι-

αγραφές του παραρτήματος Α’. 

 τις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατή-

σεων. ε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς 

και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.  

 την προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Υ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγο-

νται οι υπό ανάθεση υπηρεσίες και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.  

 Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση της 

σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και ο-

ποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των υπηρε-

σιών που θα παρέχει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι και την αποπληρωμή 

τους.  

ύμφωνα με τα άρθρα 13 & 14 του Ν.3918/2-3-2011, οι συμμετέχοντες στην διαδικασία του δια-

γωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν 

τις τιμές του ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΨΝ και τον Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφο-

ράς. ε περίπτωση που κάποιο υλικό ή υπηρεσία δεν παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ 

ΣΙΜΨΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση. Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ 

ΣΙΜΨΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, ο προσφέρων 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας 20 ημερών από την κοινοποίη-

ση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, 

τα αναφερόμενα παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχο-

νται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016. 

i. Σα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, κατά περίπτωση. Αναλυτικό-

τερα: 

 α) Οι Έλληνες πολίτες: 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προ-

κύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 
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εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, 

της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 

δόλιας χρεωκοπίας. 

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμή-

νου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν 

σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προ-

κύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υπο-

χρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρι-

κής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. ε περίπτωση εγκατάστασής τους 

στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και 

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 

και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

β) Οι αλλοδαποί:  

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστι-

κής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 

κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 

2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις κατα-

στάσεις της περ. (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή υπό άλλη 

ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 

2 του ιδίου άρθρου. Σα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων εκδίδονται με βάση 

την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδε-

ται το σχετικό πιστοποιητικό.  

3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύνα-

μες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακο-

λουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδο-

ποίησης.  

γ)  Σα νομικά πρόσωπα / συνεταιρισμοί (ημεδαπά ή αλλοδαπά):  

1) Σα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς, 

αντίστοιχα.  

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμή-

νου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 

όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστά-

σεις και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκα-

θάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.  

3)  Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, 

στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των Ιδιωτικών Κεφα-

λαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον 

πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρι-

σμούς, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητι-
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κής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα 

ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κά-

ποιο από τα αδικήματα των περιπτώσεων του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  

4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρι-

σης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοι-

νή εκκαθάριση από την αρμόδια Τπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μη-

τρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγω-

νισμό A.E. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από το αρμόδιο 

Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδα-

πών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πι-

στοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έ-

δρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 

 δ) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

Σα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 

στην Ένωση.  

 

Εάν σε κάποια Φώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγ-

γραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις δύναται να 

αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση ή, όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υ-

πεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής 

ή της χώρας εγκατάστασης του οικονομικού φορέα. την κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώ-

νεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν 

στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  

 

Επισημαίνεται ότι: 

1. Όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα 

των πρωτοτύπων ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014. 

2. Σα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική και επικυρω-

μένα από το Τπουργείο Εξωτερικών ή από επίσημο μεταφραστικό γραφείο ή από δικηγό-

ρο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χά-

γης, της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α 188). Προσκομίζονται πρωτότυπα 

ή επικυρωμένα αντίγραφα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το 

Ν.4250/26.3.2014 

3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως επιφέ-

ρουν κυρώσεις.  

 

5. Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπι-

στευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα 

έννομα συμφέροντα του, οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτι-

κού χαρακτήρα» σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Η έννοια της πληροφορίας εμπι-

στευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή ε-

μπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χα-

ρακτηρίζει 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. ε αντίθετη περίπτωση θα 
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δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Σο δικαίωμα 

πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με 

τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α'34).  

6. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, δι-

ορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρο-

γραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και 

αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθω-

ση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυ-

τήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των 

προσφορών. 

7.  Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127 του 

Ν.4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θε-

ωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρό-

σκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, 

ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως 

υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι  διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζη-

τούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της 

Τπηρεσίας, (σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016). Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέ-

χονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 

σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

8. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 180 από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να 

παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της 

προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, με τη σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντος, 

εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. ε κάθε περίπτωση οι 

προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

 Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζό-

μενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 

9. Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). υνεπώς, για την 

αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις 

προσφερόμενες τιμές. Τπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 παρ. 3, 4, και 5 του 

Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των 

οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και 

τους όρους της διακήρυξης. 

10. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων προσφερόντων. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή ή την ίδια 

βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων.  

την περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές θεωρούνται 

ισότιμες. την περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του 

αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 
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11. Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους. 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΣΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  – ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ ΣΙΜΨΝ 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας 

του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διαγωνισμού). 

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

3.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μovo-

γράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές 

προσφορές. 

3.2. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μovoγράφovται και 

σφραγίζονται από την Επιτροπή. 

3.3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην κατα-

χώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 

της. 

4. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολό-

γησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών. 

5. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, 

εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση 

από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

6. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμ-

βάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ 

1. Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις, εκτός 

του αναλογούντα ΥΠΑ. 

2. Οι τιμές δεσμεύουν τον ανάδοχο για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε τυχόν 

παράταση αυτής. 

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

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ - ΕΓΓΤΗΕΙ 
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1. Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο ή στους προσφέροντας των οποίων οι προσφορές είναι 

αποδεκτές με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις 

όρους, που προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά 

βάσει της τιμής σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016.  

2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση να υποβάλει εντός 20 ημερών, από την ειδοποίηση, τα δικαιολογητικά του 

άρθρου 80 του Ν.4412/2016, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής του άρθρου 75, όπως καθορίζονται ειδικότερα στη διακήρυξη. Σα δικαιολογητικά αυτά 

προσκομίζονται από τον διαγωνιζόμενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος παραδίδεται 

εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. 

3. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό υμβούλιο του Νοσοκομείου. τη συ-

νέχεια, θα αποσταλεί στον ή στους προσφέροντας η σχετική σύμβαση. 

4. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει 

εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας 

χωρίς το ΥΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) 

τουλάχιστον μήνα από το συνολικό χρόνο ισχύος της σύμβασης.  

5. ε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορί-

στηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρω-

ση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του 

Διοικητικού υμβουλίου μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι 

προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.  

6. Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι εκ-

πρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμ-

βασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην 

ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη 

αυτής.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΦΡΟΝΟ ΙΦΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η σύμβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΕΝΣΑΕΙ 

Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως και την κατα-

κυρωτική απόφαση. Για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέ-

τασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ί-

σου με το ένα επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας του διαγωνισμού. Σο ποσοστό του παρα-

βόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής 

απόφασης των Τπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και τουρισμού, Οικονομικών και Τποδομών, Με-

ταφορών και Δικτύων. 
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ΑΡΘΡΟ 8o  

ΠΛΗΡΨΜΗ 

H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ε-

νταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού υνεδρίου. 

Φρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του 

τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέ-

πονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων 

πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής 

και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 

Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώ-

σεων.  

ε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο 

καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νό-

μων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΥΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕΣΑΞΤ ΕΠΙ-

ΦΕΙΡΗΕΨΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΨΝ ΑΡΦΨΝ».  

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστο-

λή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού υνεδρίου 

και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων 

μεταξύ του Νοσοκομείου και του προμηθευτή , που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς 

και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν 

προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου 

(μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

Ο An;adoxow βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις:  

 ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Υ.Π.Α. και κάθε άλλου 

ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΤ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 

Κ.Τ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007. 

 ποσοστό 0,06%, Τπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων βάσει του Ν. 

4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 

4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούμενες διατάξεις», 

που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% 

(πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού). 

 Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 8%. 

Ο Υόρος Προστιθέμενης Αξίας (Υ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρ-

χή. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

ΚΑΝΟΝΕ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί στους παρακάτω φορείς:  

 Εμπορικό - Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών info@acci.gr 

 Εμπορικό - Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης root@ebeth.gr 

 Επιμελητήριο Καστοριάς kastcham@otenet.gr 
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Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου νόμοι 

και διατάξεις (Ν.4412/2016). 

 

Σα τεύχη της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές θα διατίθενται αποκλειστικά από την ιστοσε-

λίδα του Νοσοκομείου. 

 

 

      

  Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

 

 

 ΑΝΣΨΝΙΑΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ - ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΖΗΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΙΔΨΝ - ΠΟΟΣΗΣΕ 

 

Α. ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΝΕΡΟΤ ΣΕΦΝΗΣΟΤ ΝΕΥΡΟΤ 
 

Α1.ΤΣΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΝΕΡΟΤ ΣΕΦΝΗΣΟΤ ΝΕΥΡΟΤ 

 

Σα μηχανήματα είναι του οίκου KOSMED, τα οποία απαρτίζονται από  

- ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΣΙΣΡΟΥΗ ΟΜΨΗ (REVERSE – BI OSMOSIS UNIT) Κ/RO F 1414 

- DECHLORINATOR – ΑΠΟΦΛΨΡΙΟΝΣΗ 

- ΑΠΟΚΛΗΡΤΝΣΗ – ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΔΙΔΤΜΟ 

- ΑΓΨΓΙΜΟΜΕΣΡΟ 

- και όλα τα παρελκόμενα (Υίλτρα, Αντλίες, Δεξαμενές νερού) 

 

Α2. ΣΕΦΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΝΕΡΟΤ ΣΕΦΝΗΣΟΤ ΝΕΥΡΟΤ 

ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ 

 
Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή Τπηρεσιών υντήρησης της μονάδας επεξεργασίας νερού Σε-

χνητού Νερού που περιλαμβάνει : 

 Α. Σην προληπτική συντήρηση, τέσσερις φορές τον χρόνο  

 Β. Σην επισκευή σε έκτακτες βλάβες  

Γ. Σον καθαρισμό των μεμβρανών από οργανικές και ανόργανες ουσίες τέσσερις φορές τον 

χρόνο 

 Δ. Σην αποστείρωση του δικτύου μία φορά τον χρόνο  

Ο «ΤΝΣΗΡΗΣΗ» αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για την συ-

ντήρηση και επισκευή της μονάδας επεξεργασίας νερού τεχνητού νεφρού που ανήκουν στο Γενικό 

Νοσοκομείο Καστοριάς: 

Booster Unit 

Προφίλτρο 

 Καθορισμός και έλεγχος σωστής λειτουργίας των αυτοκαθαριζόμενων φίλτρων 

Κάδοι νερού 

 Καθαρισμός της δεξαμενής αποθήκευσης νερού από τα ιζήματα. 

 Έλεγχος σωστής λειτουργίας αισθητήρων στάθμης νερού (level sensor) και έλεγχος στάθμης 

νερού στους κάδους αποθήκευσης νερού. 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας των συγκοινωνούντων δοχείων στους κάδους άλμης. 

 Μέτρηση σκληρότητας νερού πόλης. 

ύστημα δημιουργίας πιέσεως 

 Έλεγχος σωστής λειτουργίας αντλίας (Booster pump). 

 Έλεγχος πιέσεων έναρξης και παύσης λειτουργίας Booster pump. Ρύθμιση στις επιθυμητές τι-

μές. 

 Έλεγχος σωστής λειτουργίας και μέτρηση της πίεσης του αέρα που περιέχουν τα δοχεία πίε-

σης. 

τήλες 

Κεφαλές στηλών 

 Ρύθμιση πραγματικού χρόνου στις κεφαλές τω στηλών άμμου, ενεργού άνθρακα και απο-

σκληρυντών. 

 Παρακολούθηση manual λειτουργίας των στηλών. 

 Αντικατάσταση αλκαλικής μπαταρίας στις ηλεκτρονικές κεφαλές. 

Υίλτρο άμμου 

 Έλεγχος λειτουργίας και διαδικασίας ξεπλύματος. 

 Μέτρηση σιδήρου στην έξοδο του φίλτρου με το ανάλογο αντιδραστήριο. 

 Καθαρισμός έλεγχος ηλεκτροβαλβίδας εισόδου. 
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Αποσκληρυντές 

 Έλεγχος λειτουργίας και διαδικασίας αναγέννησης των στηλών αποσκλήρυνσης. 

 Έλεγχος στάθμης αλατιού και άλμης στους κάδους. Καθορισμός των κάδων αλατιού. 

 Μέτρηση σκληρότητας νερού στην έξοδο του κάθε αποσκληρυντή. 

 Καθαρισμός έλεγχος ηλεκτροβαλβίδας εισόδου. 

 Καθαρισμός του σωλήνα αναρρόφησης της στήλης. 

Υίλτρο ενεργού άνθρακα 

 Έλεγχος λειτουργίας και διαδικασίας ξεπλύματος. 

 Μέτρηση χλωρίου στην έξοδο του φίλτρου με το ανάλογο αντιδραστήριο. 

 Καθαρισμός έλεγχος ηλεκτροβαλβίδας εισόδου. 

Testomat 

 Καθαρισμός του testomat. 

 Έλεγχος καλής λειτουργίας και έλεγχος υγρού. 

Υίλτρα σωματιδίων 

 Έλεγχος πιέσεων εισόδου – εξόδου στα φίλτρα συγκράτησης σωματιδίων. 

 Αλλαγή των φίλτρων συγκράτησης σωματιδίων 5μ και άνθρακος. 

Όσμωση 

 Έλεγχος σωστής λειτουργίας συστήματος αντίστροφης όσμωσης. 

 Έλεγχος παραγωγής – απόρριψης 1ου και 2ου σταδίου. 

 Έλεγχος αγωγιμότητας 1ου και 2ου σταδίου. 

 Μέτρηση αγωγιμότητας εισόδου – εξόδου. 

 Σελικός οπτικός έλεγχος ομαλής λειτουργίας του συστήματος επεξεργασίας νερού και στεγα-

νότητας του υδραυλικού κυκλώματος. 

ΟΡΙΜΟΙ 

I.  «Προληπτική συντήρηση» είναι ο περιοδικός έλεγχος ρύθμισης, καθαρισμός των μηχανημά-

των καθώς και ο αναγκαίος έλεγχος των ηλεκτρονικών, υδραυλικών και μηχανικών τμημάτων και 

η δοκιμή αυτών υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. 

II. «Επανορθωτική συντήρηση» είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια εκ μέρους του «ΤΝΣΗ-

ΡΗΣΗ» για την επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων εμφανιζομένων και γνωστοποιούμενων 

προς τον ΤΝΣΗΡΗΣΗ είτε κατά τη διάρκεια των επισκέψεων της προληπτικής συντήρησης, είτε 

κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών. 

III. «Κανονικές μέρες και ώρες εργασίας» θεωρούνται: Οι από 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ. και από 

Δευτέρα έως και Παρασκευή εξαιρουμένων των επίσημων αργιών του Κράτους. 

IV. «Ανωτέρα βία» σημαίνει και θα περιλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός πέραν του λο-

γικού ελέγχου εκατέρου των συμβαλλομένων μερών συνέπεια του οποίου δεν μπορεί να είναι 

δυνατόν να ζητηθεί από αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. Σέτοια συμβάντα συ-

μπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: Θεομηνίες, επιδημίες, Κυβερνητικές διατάξεις, απα-

γορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων και (ή) εξουσιοδο-

τήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

1. Να εκτελεί την συνήθη συντήρηση λειτουργίας των μηχανημάτων σύμφωνα με τα εγχειρίδια λει-

τουργίας καθώς και να χειρίζεται και να χρησιμοποιεί το μηχάνημα προσεκτικά προφυλάσσο-

ντας το από οποιαδήποτε ζημιά. 

2. Να γνωστοποιεί στον ΤΝΣΗΡΗΣΗ οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή μη ικανοποιητικής λειτουρ-

γίας των μηχανημάτων, μη δικαιούμενος να προβαίνει σε οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποί-

ηση στα μηχανήματα χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΤΝΣΗΡΗΣΗ. 
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3. Να διευκολύνει την είσοδο των Σεχνικών του ΤΝΣΗΡΗΣΗ για την παροχή των υπηρεσιών στους 

χώρους των μηχανημάτων, καθώς και να παρέχει κάθε αναγκαία διευκόλυνση για την εκτέλεση 

της προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης. 

4. Να παρέχει στον ΤΝΣΗΡΗΣΗ επαρκή χώρο για την ανωτέρω εργασία. 

5. Να καταγράφει όλες τις εμπειρίες του σχετικά με την ομαλή λειτουργία του μηχανήματος σε αρ-

χείο. Οι παρατηρήσεις αυτές διευκολύνουν στον εντοπισμό προβλημάτων και επιδιόρθωσης 

τους όπως και την παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης. 

6. ε περίπτωση που το Νοσοκομείο θελήσει να σταματήσει τη λειτουργία των μηχανημάτων ή μέ-

ρος αυτών για οποιαδήποτε λόγο θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον υντηρητή για την 

ενέργειά του. 

 

ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΤΝΣΗΡΗΣΗ 

1. Ο ΤΝΣΗΡΗΣΗ υποχρεούται να πραγματοποιεί τέσσερις (4) προληπτικές συντηρήσεις κατά την 

διάρκεια του συμβατικού έτους και κατά χρονικά διαστήματα τριών (3) μηνών. Οι επισκέψεις αυ-

τές θα γίνονται κατά την διάρκεια των κανονικών ορών εργασίας και με βάση το χρονοδιάγραμ-

μα που θα συμφωνηθεί μεταξύ του ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ και του ΤΝΣΗΡΗΣΗ. 

2. Ο ΤΝΣΗΡΗΣΗ έχει την υποχρέωση να δίνει γραπτή αναφορά της καταστάσεως των μηχανημά-

των μετά από την προληπτική συντήρηση. 

3. Ο ΤΝΣΗΡΗΣΗ υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων  επανορθωτι-

κής συντήρησης μετά από κάθε σχετική γραπτή ή τηλεφωνική κλήση, μέσα σε χρονικό διάστημα 

μίας (1) έως δύο (2) εργάσιμων ημερών. 

4. Ο ΤΝΣΗΡΗΣΗ μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ αντίγραφο δελτίο 

επισκέψεως τεχνικού με την περιγραφή των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί. 

5. Ο ΤΝΣΗΡΗΣΗ υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών και να εφοδιάζει τον 

ΠΕΛΑΣΗ με ανταλλακτικά για τα επόμενα 10 χρόνια. 

6. Ο ΤΝΣΗΡΗΣΗ σε όλη την διάρκεια της παρούσης σύμβασης υποχρεούται και αναλαμβάνει την 

μέριμνα και ευθύνη της καλής λειτουργίας των μηχανημάτων, χωρίς καμία άλλη οικονομική α-

παίτηση πέραν του συμβατικού τιμήματος. 

 

ΑΝΨΣΕΡΑ ΒΙΑ 

1. ε περίπτωση που θα υπάρξει ανωτέρα βία το θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος θα έχει το δικαίω-

μα να αναστείλει την εκτέλεση της σύμβασης όσο διαρκεί η παρακώλυση ή καθυστέρηση λόγω 

ανωτέρας βίας χωρίς να θεωρείται υπεύθυνο για οποιαδήποτε από αυτή προκύπτουσα ζημία. 

Σο ανωτέρω συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να γνωστοποιεί το άλλο συμβαλλόμενο μέλος όσο 

πιο γρήγορα είναι δυνατόν την αιτία που προκαλεί την ανωτέρω βία. 

2. ε περίπτωση που η διάρκεια της παρακώλυσης ή καθυστέρησης λόγω ανωτέρας βίας περάσει 

τους τρεις διαδοχικούς μήνες οι συμβαλλόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν την πα-

ρούσα σύμβαση προς τον αντισυμβαλλόμενο. 

 

ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΤΝΣΗΡΗΣΗ 

Ο ΤΝΣΗΡΗΣΗ φέρει ακέραια την ευθύνη ποινική ή αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί στο 

προσωπικό της εταιρείας, του νοσοκομείου ή και σε τρίτους η οποία αποδεικνύεται εμπεριστατωμένα 

από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του ΤΝΣΗΡΗΣΗ ή 

των συνεργατών του. 
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Β: ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΨΔΕΚΑ (12) ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ Γ.Ν.ΚΑΣΟΡΙΑ 

 

 

Β1. ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΨΔΕΚΑ (12) ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ Γ.Ν.ΚΑΣΟΡΙΑ 

 

 

ΕΙΔΟ ΣΤΠΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΣΟ ΑΓΟΡΑ 

FRESENIUS4008B Ser.No: 8V5A B626 

 1 
1999 

 

FRESENIUS4008B Ser. No: 6V5A 4735 

 1 

1999 

FRESENIUS4008B Ser. No: 8V5AD 486 

 1 
1999 

FRESENIUS4008S Ser. No.:9VCAPJ 58  

 1 

2010 

FRESENIUS4008S Ser. No: 8VCA LZ21 

 1 

2010 

FRESENIUS4008S Ser. No: 6VCA LQ15 
1 

2010 

FRESENIUS4008S 

ON LINE 

Ser. No: 0VCA 24 

1 

2010 

FRESENIUS4008S 

ON LINE 
Ser. No: 0VCA 25 1 2010 

FRESENIUS4008S 

ON LINE 
Ser. No: 0VCA 26 1 2010 

FRESENIUS4008S 

ON LINE 
Ser. No: 0VCA 27 1 2010 

FRESENIUS4008S 

ON LINE 
Ser. No: 0VCA 30 1 2010 

FRESENIUS4008S 

ON LINE 
Ser. No: 0VCA 33 1 2010 

 

Β2: ΣΕΦΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ Γ.Ν.ΚΑΣΟΡΙΑ 

 

Η παρούσα Σεχνική Περιγραφή αφορά στο αντικείμενο και στις υποχρεώσεις του μειοδότη – συντη-

ρητή μηχανημάτων τεχνητού νεφρού του Γ.Ν. Καστοριάς, όπως περιγράφονται παρακάτω: 

 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1. Αντικείμενο του έργου  είναι η πλήρης συντήρηση και εν γένει Σεχνική Τποστήριξη των Ιατρικών Μη-

χανημάτων, που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα. 

    Η Σεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει: 

 Α. Σην προληπτική συντήρηση όλων των μηχανημάτων, ανά έτος,  

 Β. Σην επισκευή, λόγω βλάβης, όλων των μηχανημάτων  

 Γ. Σην παροχή όλων των αναγκαίων υλικών και ανταλλακτικών. 
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 Δ. Κάθε άλλη εργασία μη ρητά κατονομαζόμενη, όμως αναγκαία και απαραίτητη για την α-

σφαλή λειτουργία των μηχανημάτων 

2. τις εργασίες προληπτικής συντήρησης και εργασίες επανορθωτικής συντήρησης, θα συμπερι-

λαμβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών. Σα ανταλλακτικά ή εξαρτήματα που θα απαιτούνται 

κατά τις εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης θα περιλαμβάνονται στην τιμή 

της παρούσης σύμβασης. 

3. Σο Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει από τις υποχρεώσεις του συντηρητή μεμονωμένα 

μηχανήματα που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα, λόγω καταστροφής, αχρήστευσης ή 

αντικατάστασής τους. 

4. Σο Νοσοκομείο, έχει το δικαίωμα, σε συμφωνία με τον συντηρητή, να του αναθέσει την συντήρηση 

και άλλων ομοειδών μηχανημάτων, πέραν των αναφερομένων στον ανωτέρω πίνακα, με τους 

ίδιους όρους της προσφοράς. 

 

ΟΡΙΜΟΙ 

1 «Προληπτική συντήρηση» είναι ο περιοδικός έλεγχος ρύθμισης, καθαρισμός των μηχανημάτων 

καθώς και ο αναγκαίος έλεγχος των ηλεκτρονικών, υδραυλικών και μηχανικών τμημάτων και η δοκι-

μή αυτών υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. 

2 «Επανορθωτική συντήρηση» είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια εκ μέρους του «ΤΝΣΗΡΗΣΗ» 

για την επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων εμφανιζομένων και γνωστοποιούμενων προς τον 

ΤΝΣΗΡΗΣΗ είτε κατά τη διάρκεια των επισκέψεων της προληπτικής συντήρησης, είτε κατά τα μεσολα-

βούντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών. 

3 «Κανονικές μέρες και ώρες εργασίας» θεωρούνται: Οι από 8.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ. και από Δευτέ-

ρα έως και Παρασκευή εξαιρουμένων των επίσημων αργιών του Κράτους. 

4 «Ανωτέρα βία» σημαίνει και θα περιλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός πέραν του λογικού 

ελέγχου εκατέρου των συμβαλλομένων μερών συνέπεια του οποίου δεν μπορεί να είναι δυνατόν να 

ζητηθεί από αυτό λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. Σέτοια συμβάντα συμπεριλαμβάνουν 

αλλά δεν περιορίζονται σε: Θεομηνίες, επιδημίες, Κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις φορτώσεων, 

ή μη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων και (ή) εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μετα-

φορικών μέσων. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

1. Να εκτελεί την συνήθη συντήρηση λειτουργίας των μηχανημάτων σύμφωνα με τα εγχειρίδια λει-

τουργίας καθώς και να χειρίζεται και να χρησιμοποιεί το μηχάνημα προσεκτικά προφυλάσσοντάς το 

από οποιαδήποτε ζημιά. 

2. Να γνωστοποιεί στον ΤΝΣΗΡΗΣΗ οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή μη ικανοποιητικής λειτουργί-

ας των μηχανημάτων, μη δικαιούμενος να προβαίνει σε οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση στα 

μηχανήματα χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΤΝΣΗΡΗΣΗ. 

3. Να διευκολύνει την είσοδο των Σεχνικών του ΤΝΣΗΡΗΣΗ για την παροχή των υπηρεσιών στους χώ-

ρους των μηχανημάτων, καθώς και να παρέχει κάθε αναγκαία διευκόλυνση για την εκτέλεση της 

προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης. 

4. Να παρέχει στον ΤΝΣΗΡΗΣΗ επαρκή χώρο για την ανωτέρω εργασία. 

5. Να καταγράφει όλες τις εμπειρίες του σχετικά με την ομαλή λειτουργία του μηχανήματος σε αρχείο. 

Οι παρατηρήσεις αυτές διευκολύνουν στον εντοπισμό προβλημάτων και επιδιόρθωσης τους όπως 

και την παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης. 

6. ε περίπτωση που το Νοσοκομείο θελήσει να σταματήσει τη λειτουργία των μηχανημάτων ή μέρος 

αυτών για οποιαδήποτε λόγο θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον υντηρητή για την ενέργειά 

του. 

 

ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΤΝΣΗΡΗΣΗ 

1. ΤΝΣΗΡΗΣΗ υποχρεούται να πραγματοποιεί μία (1) προληπτική συντήρηση κατά την διάρκεια του 

συμβατικού έτους. Η επίσκεψη αυτή θα γίνεται κατά την διάρκεια των κανονικών ορών εργασίας και 

με βάση το χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ του ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ και του ΤΝΣΗΡΗΣΗ. 

2. Ο ΤΝΣΗΡΗΣΗ. υποχρεούται στην παροχή υπηρεσιών κατά τις ημέρες αββάτου και Κυριακής και 

τις επίσημες αργίες του Κράτους μόνο σε ειδικές επείγουσες περιπτώσεις κατόπιν προγενέστερης συ-

νεννόησης με τους αρμοδίους του Νοσοκομείου. 

3. Ο ΤΝΣΗΡΗΣΗ έχει την υποχρέωση να δίνει γραπτή αναφορά της καταστάσεως των μηχανημάτων 

μετά από την προληπτική συντήρηση. 
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4. Ο ΤΝΣΗΡΗΣΗ υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής 

συντήρησης μετά από κάθε σχετική γραπτή ή τηλεφωνική κλήση, μέσα σε χρονικό διάστημα μίας (1) 

έως δύο (2) εργάσιμων ημερών. 

5. Ο ΤΝΣΗΡΗΣΗ μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ αντίγραφο δελτίο επι-

σκέψεως τεχνικού με την περιγραφή των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί. 

6. Ο ΤΝΣΗΡΗΣΗ υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών και να εφοδιάζει τον ΠΕ-

ΛΑΣΗ με ανταλλακτικά για τα επόμενα 10 χρόνια. 

7. Ο ΤΝΣΗΡΗΣΗ σε όλη την διάρκεια της παρούσης σύμβασης υποχρεούται και αναλαμβάνει την 

μέριμνα και ευθύνη της καλής λειτουργίας των μηχανημάτων, χωρίς καμία άλλη οικονομική απαίτηση 

πέραν του συμβατικού τιμήματος. 

 

ΑΝΨΣΕΡΑ ΒΙΑ 

1. ε περίπτωση που θα υπάρξει ανωτέρα βία το θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος θα έχει το δικαίωμα 

να αναστείλει την εκτέλεση της σύμβασης όσο διαρκεί η παρακώλυση ή καθυστέρηση λόγω ανωτέ-

ρας βίας χωρίς να θεωρείται υπεύθυνο για οποιαδήποτε από αυτή προκύπτουσα ζημία. Σο ανωτέρω 

συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να γνωστοποιεί το άλλο συμβαλλόμενο μέλος όσο πιο γρήγορα είναι 

δυνατόν την αιτία που προκαλεί την ανωτέρω βία. 

2. ε περίπτωση που η διάρκεια της παρακώλυσης ή καθυστέρησης λόγω ανωτέρας βίας περάσει 

τους τρεις διαδοχικούς μήνες οι συμβαλλόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν την παρούσα 

σύμβαση προς τον αντισυμβαλλόμενο. 

 

ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΤΝΣΗΡΗΣΗ 

Ο ΤΝΣΗΡΗΣΗ φέρει ακέραια την ευθύνη ποινική ή αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί στο 

προσωπικό της εταιρείας, του νοσοκομείου ή και σε τρίτους η οποία αποδεικνύεται εμπεριστατωμένα 

από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του ΤΝΣΗΡΗΣΗ ή 

των συνεργατών του. 

 

Οι αναγραφόμενες πιο κάτω ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίμηση των 

αναγκών του Νοσοκομείου, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούμενα έτη. 

Σο Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της 

προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη 

διάρκεια της σύμβασης. 

 

 

Γ. ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

 
Γ1. ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ THN ΕΣΗΙΑ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΑΙΑΚΗ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΕΝΟ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ DRAEGER JULIAN ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΤ-

ΦΗ ΕΡΓΑΙΧΝ / ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ / ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ  
 
ΠΙΝΑΚΑ 1: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ (SERVICE KITS) ΕΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΚΟΤ  

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ DRAEGER JULIAN 

 

 

 

ΕΙΔΟ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ YΛΙΚΑ ΤΝΣΗΡΗΗ  

 

Αναισθησιολογικό μηχάνημα  

Draeger Julian 

 

YΛΙΚΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 
 1 τεμ Julian Set 2y (MX08194) 
 1 τεμ Julian set 6 months(ΜΥ08013 ) 
 1 τεμ Filter (M33294) 
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1. Η εηήζηα ζύκβαζε λα πεξηιακβάλεη απεξηόξηζηε εξγαζία, θάιπςε ησλ αληαιιαθηηθώλ, ηα απαηηνύ-

κελσλ πιηθώλ ζπληήξεζεο (service kits) πνπ νξίδνληαη ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ 1 ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα 

ηερληθά εγρεηξίδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

2. Οη πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο θαη επηζθεπέο λα πξαγκαηνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ από εμνπζηνδνηεκέλνπο από  ην εξγνζηάζην ηερληθνύο νπσζδήπνηε κε γξαπηή 

βεβαίσζε. Τα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα είλαη από πηζηνπνηεκέλα θέληξα εθπαί-

δεπζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

3. Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ππνβάινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο βεβαίσζε από ηελ νπνία ζα πξν-

θύπηεη όηη ε πξνζθέξνπζα εηαηξεία είλαη εμνπζηνδνηεκέλε από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν γηα ηελ παξνρή ηε-

ρληθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο ηνπ είδνπο.  

4. Όια ηα αληίζηνηρα αληαιιαθηηθά θαη service kits λα είλαη γλήζηα όπσο απηά νξίδνληαη από ηα εγρεηξί-

δηα ιεηηνπξγίαο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ (θαηαζθεπαζηηθόο Οίθνο Draeger).  

5. Να θαηαηεζεί απαξαηηήησο κε ηελ πξνζθνξά βεβαίσζε γλήζησλ αληαιιαθηηθώλ γηα όιε ηελ δηάξθεηα 

ηεο ζύκβαζεο από επίζεκν θαηαζθεπαζηηθό νίθν ή από εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζσπν. 

6. Η ηαθηηθή πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο ζα γίλεηαη αλά 6κελν θαη ζα πεξηιακβάλεη: 

- Έιεγρν ιεηηνπξγίαο εληόο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, 

- Τνπνζέηεζε ησλ service kits 

- Καζαξηζκνύο, 

- Δπζπγξακκίζεηο εάλ ππάξρνπλ, 

- Ληπάλζεηο κεραληθώλ κεξώλ εάλ ππάξρνπλ, 

- Δπαιεζεύζεηο ζηηο ρξήζεηο ινγηζκηθνύ, 

- Έιεγρνο ειεθηξηθήο αζθάιεηαο, 

- Έιεγρν νξίσλ ζηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ή επαλαθνξά παξακέηξσλ ζηηο πξνδηαγεγξακκέλεο αλνρέο, 

- Αλαγθαίεο ξπζκίζεηο, 

- Γνθηκέο ηνπ κεραλήκαηνο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. 

Να θαηαηεζνύλ νη απαηηνύκελεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο (πξσηνθόιια ζπληήξεζεο - test reports) ζύκθσλα κε 

όζα πξνβιέπεη ν Καηαζθεπαζηηθόο νίθνο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηύπν κεραλήκαηνο θαη νθείιεη ν αλάδνρνο λα 

αθνινπζεί ζε θάζε πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε. 

7. Οη εκέξεο ησλ επηζθέςεσλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζα ζπκθσλνύληαη κε ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα 

θαη κε ηελ επίβιεςε ηνπ ηκήκαηνο βηνταηξηθήο ηνπ λνζνθνκείνπ 

8. Ο ρξόλνο αληαπόθξηζεο πξνο έιεγρν ηπρόλ βιαβώλ κεηά από ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο γξαπηήο ή 

ηειεθσληθήο εηδνπνίεζεο νξίδεηαη ζε 12 ώξεο κε απνζηνιή ηερληθνύ. 

9. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθδίδεη Γειηίν Δξγαζίαο Τερληθνύ (Service Report) κεηά από θάζε 

επίζθεςε πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ή επηζθεπαζηηθήο εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη 

εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί, ηα αληαιιαθηηθά πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ θαζώο θαη απηά πνπ ρξήδνπλ 

αληηθαηαζηάζεσο θαη λα ην παξαδίδεη ζην Τκήκα Βηνταηξηθήο Τερλνινγίαο. Δπίζεο ππνρξενύηαη λα 

ελεκεξώλεη ην αληίζηνηρν βηβιίν εξγαζηώλ (Log Book) ηνπ κεραλήκαηνο κεηά από θάζε επίζθεςε-εξγαζία. 

10. Ο αλάδνρνο ππνρξεώλεηαη λα δειώζεη ηελ ηειεπηαία έθδνζε ινγηζκηθνύ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κεραλήκαηνο όπσο απηέο νξίδνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν θαη λα βεβαηώλεηαη από ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθό νίθν ε δπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο ινγηζκηθνύ ησλ ηαηξηθώλ κεραλεκάησλ όηαλ απηά είλαη 

δηαζέζηκα. ( αληίζηνηρε βεβαίσζε ηνπ νίθνπ λα θαηαηεζεί).  
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11. Ο αλάδνρνο λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο κε αληίζηνηρε βεβαίσζε ηνπ εξγνζηαζίνπ ζε πεξηπηώζεηο 

όπνπ, ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο θαη ηηο αληίζηνηρεο 

ηπρόλ νδεγίεο ησλ Διιεληθώλ ή Δπξσπαηθώλ θαλνληζηηθώλ αξρώλ, ππάξρνπλ ή απαηηνύληαη δηνξζώζεηο, 

ηξνπνπνηήζεηο, αλαβαζκίζεηο, ηνπ κεραλήκαηνο πνπ εμαζθαιίδνπλ αξηηόηεξε θαη αζθαιέζηεξε γηα ηνπο 

αζζελείο ιεηηνπξγία. Να αλαθεξζνύλ νη ηειεπηαίεο ηξνπνπνηήζεηο – δηνξζώζεηο ησλ ηειεπηαίσλ πέληε (5) 

εηώλ. 

12. Να πεξηγξαθνύλ αλαιπηηθά ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη θαη ε ππνδνκή πνπ δηαζέηεη ν ππνςήθηνο 

αλάδνρνο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ησλ ζπζηεκάησλ, ησλ νπνίσλ ηε ζπληήξεζε πξνζθέξεη 

(ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο κε ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν, πάγηα εηδηθά όξγαλα κεηξήζεσλ δηαθξηβσκέλα, 

δπλαηόηεηα απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ θαη αλίρλεπζεο βιαβώλ (ηειε-ππνζηήξημε). 

13. Να θαηαηεζεί θαηάινγνο κε όια ηα εηδηθά πηζηνπνηεκέλα εξγαιεία πνπ δηαζέηεη θαη είλαη ζύκθσλα κε 

ηα ηερληθά εγρεηξίδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνιεπηηθώλ ζπληεξήζεσλ θαη 

επηζθεπώλ. 

14. Γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ αλσηέξσ Ιαηξηθνύ Μεραλήκαηνο, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη πηζηνπνηεκέλνπο θαη εμνπζηνδνηεκέλνπο Μεραληθνύο ζηε Βόξεηα Διιάδα. 

15. Να θαηαηεζεί θαηάινγνο ζπκβάζεσλ ζε ίδηα κεραλήκαηα ηνπ νίθνπ Draeger πνπ δηαηεξεί ν 

ππνςήθηνο αλάδνρνο ζην δεκόζην ή ηδησηηθό θνξέα. 

16. Ο αλάδνρνο λα θέξεη πηζηνπνίεζε EN ISO 9001: 2008 θαη EN ISO 13485: 2003 

 

 

Δ. ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΗΙΑ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΧΝ ΔΤΟ 

ΚΑΣΧΘΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΟΙΚΟΤ HEINEN LOWENSTEIN: 

 

1. Leon plus s/n: 0200010HUL00200491 

2. Leon plus s/n: 0200010HUL00200494 

 
 

1. Η ζπληήξεζε αθνξά ηα παξαπάλσ αλαηζζεζηνινγηθά κεραλήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ: 

. Οίθνο HEINEN + LÖWENSTEIN, mod. LEON plus (2ηκρ) 

2. Η ζπληήξεζε ζα θαιύπηεη έλα έηνο θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θάζε κεραλήκαηνο όπσο πξνηείλεη ν θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο  

3. Η ζύκβαζε ζα είλαη γεληθή (πιήξεο), ρσξίο αλαιώζηκα, αιιά κε απνθαηάζηαζε βιαβώλ, αληαιιαθηηθά θαη 

θηη ζπληήξεζεο 

4. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθδίδεη Γειηίν Δξγαζίαο Τερληθνύ κεηά από θάζε επίζθεςε πξνιεπηηθήο ζπ-

ληήξεζεο, ή επηζθεπαζηηθή εξγαζία θαη λα ελεκεξώλεη ην αληίζηνηρν βηβιίν εξγαζηώλ ηνπ κεραλήκαηνο κεηά 

από θάζε επίζθεςε- εξγαζία  

5. Σηελ πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί θαη ιίζηα ησλ αληαιιαθηηθώλ πνπ ζα αληηθαηαζηαζνύλ ζε θάζε ζπληήξεζε 

αλάινγα κε ηνλ ρξόλν ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ. 

6. Μαδί κε ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζνύλ: 

I. Πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο ησλ ηερληθώλ από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν. 

II. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο γηα ηελ απζεληηθόηεηα ησλ αληαιιαθηηθώλ. 

7. Σε πεξίπησζε βιάβεο, νη ηερληθνί ηνπ αλαδόρνπ ζα πξέπεη λα πξνζέξρνληαη ζην λνζνθνκείν εληόο δώδε-

θα  (12) σξώλ από ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνθαηάζηαζε 

ηεο βιάβεο. 

8. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ ύπαξμε αληαιιαθηηθώλ γηα ηελ άκεζε αληηκε-

ηώπηζε ησλ βιαβώλ. 

9. Σε πεξίπησζε πνπ ν ρξόλνο αληηκεηώπηζεο ηεο βιάβεο θαη ε πξνζθόκηζε ηνπ θαηάιιεινπ αληαιιαθηηθνύ 

ππεξβαίλεη ηηο 10 κέξεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηόηεηα πξνζσξηλήο αληηθαηάζηαζεο ηνπ πξνβιεκαηηθνύ 

κεραλήκαηνο κε άιιν αληίζηνηρν. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 

 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

 

Ονομασία Σράπεζας ……………………………………………………….. 

Κατάστημα               ……………………………………………………….. 

Δ/νση οδός-αριθμός ΣΚ FAX) …………        Ημερομηνία έκδοσης………………….. 

ΕΤΡΨ …………………………………. 

 

Προς: (Αναγράφεται η υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 

 

 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΡ………………………………….. 

ΕΤΡΨ …………………………… 

 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 

ποσού των ΕΤΡΨ ………………………………..υπέρ της εταιρείας ……………………….…με 

Α.Υ.Μ…………………….και Δ/νση ………………………………………………………. για τη συμμετοχή της 

στο διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………………………                           για την προμήθεια 

………………………………………………. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ……./…………….. Δ/ξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορ-

ρέουσες  υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Σο παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολι-

κά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 

μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

ε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύ-

ον τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρε-

σίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 

λήξη της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………………………… 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχει καθορισθεί από το Τπουργείο Οικονομικών για την Σράπεζά μας. 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ  ΚΑΛΗ  ΕΚΣΕΛΕΗ 

 

Ονομασία Σράπεζας…………………….. 

Κατάστημα               ……………………. 

(Δ/νση οδός- αριθμός Σ.Κ. fax)             

                                                         

                                                                    Ημερομηνία έκδοσης…………… 

                                                                    ΕΤΡΨ ……………………………. 

Προς  

Γ.Ν. ΚΑΣΟΡΙΑ 

ΜΑΤΡΙΨΣΙΗ- 

ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΚ 52 100 

 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ  ΕΚΣΕΛΕΗ ΑΡ. ……………..….…… ΕΤΡΨ ………….… 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκ-

κλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του πο-

σού των ΕΤΡΨ……….. (και ολογράφως)………………………… στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υπο-

χρέωση μας, υπέρ της εταιρείας………………………………………………………….με 

Α.Υ.Μ…………………… 

Δ/νση …………………………………………………………………… για την καλή εκτέλεση από αυτήν των 

όρων τη με αριθμό ………………...σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια 

……………………………… (αρ. διακ/ξης ……./………) προς κάλυψη αναγκών του 

…………………..…….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5 % της συμβατικής προ Υ.Π.Α. αξίας 

…………..… ΕΤΡΨ αυτής.  

- Σο παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε  πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

 

- ε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου.  

 

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την ……………….. ή την 

επιστροφή της σ΄ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.  

 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθορισθεί από το Τπουργείο Οικονομικών για την Σράπεζα μας.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 

ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 

ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΘΕΗ ΤΠΗΡΕΙΑ……………………..….. 

 

την Καστοριά σήμερα …………., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το 

……………………………………………………,   που   εδρεύει   στ   ………………………………, νόμιμα εκ-

προσωπούμενο από τ………………………………………………………….., που χάριν συντομίας θα κα-

λείται "ΕΡΓΟΔΟΣΗ" και αφετέρου η εδρεύουσα στη ………………, οδός …………………………………… 

ΣΚ …………., τηλ. …………………, ΑΥΜ …………………, Δ.Ο.Τ. ……………………………….   εταιρία 

με την επωνυμία ……………………………………………. που   εκπροσωπείται   νόμιμα   από τον κ. 

……………………………………… και στο εξής,  χάριν συντομίας θα καλείται "ΑΝΑΔΟΦΟ". 

Έχοντας υπόψη: 

Α) Σις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Β) Σην υπ’ αριθ. …………. διακήρυξη. 

Γ) Σην από ………… προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου. 

Δ) Σην υπ' αριθ. ………………………… κατακυρωτική απόφαση του Δ.. του  Νοσοκομείου σύμ-

φωνα με την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανακηρύχθηκε Ανάδοχος, για τα αναγραφό-

μενα στο άρθρο 1ο της παρούσας σύμβασης, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

1.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση ……………………………………………………  

1.2. Η υπό ανάθεση υπηρεσία θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και 

τους λοιπούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και την τεχνική και οικονομική προσφορά 

του Αναδόχου, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ - ΣΟΠΟ  ΚΑΙ ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΣΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

2.1. Η σύμβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος, ήτοι από την……………..………..… έως 

την………………………………..  

ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΚΤΡΨΕΙ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

3.1.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να 

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής. 

3.2.  οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

 α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιάμεσων 
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προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 

αξίας χωρίς ΥΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

 β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΥΠΑ των 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

 γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 

αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια 

και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης 

έχει εκτελεστεί πλήρως. 

3.3. το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/ με την αμοιβή του αναδόχου 

3.4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΕΓΓΤΗΕΙ 

4.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

ύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο Ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση των όρων της πα-

ρούσας σύμβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-201… εγγυητική επιστολή  τ… 

……………………., ποσού ……………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 

(5%) επί της συvoλικής συμβατικής αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α.), με χρόνο ισχύ-

ος έως την ……….-201…. . 

4.2. Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.  

4.3. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην οικεία θέση 

της διακήρυξης και στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ 

5.1. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού υνεδρίου. 

5.2. Φρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής 

του τιμολογίου πώλησης από τον ανάδοχο. 

5.3. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την 

εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 

5.4. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών 

υποχρεώσεων. 

5.5. ε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το 

Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα 
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εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΥΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 

«ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕΣΑΞΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΨΝ ΑΡΦΨΝ». 

5.6. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 

αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγ-

κτικού υνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή 

εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του ανάδοχου, που αφορούν στην εκτέλεση της 

σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 

4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε 

υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

5.7.  Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις: 

i. ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Υ.Π.Α. και κάθε άλλου 

ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΤ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-

2009 Κ.Τ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007. 

ii. ποσοστό 0,06%, Τπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων βάσει του Ν. 

4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 

4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούμενες διατά-

ξεις», που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχι-

κής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος 

χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού. 

iii.  Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 8%. 

a. Ο Υόρος Προστιθέμενης Αξίας (Υ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΑΝΨΣΕΡΑ ΒΙΑ 

6.1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη εκτέλεση της υπό ανάθεσης υπηρε-

σίας, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ψς ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρό-

βλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέ-

τρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον Ανάδοχο να 

προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  

6.2. ε εφαρμογή του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε διάστημα 

είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το ανα-

φέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ε 

περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επι-

καλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υπο-

χρεώσεων.  

6.3. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του 

Αναδόχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υπο-

χρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
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Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Σροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγ-

γράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση 

του Διοικητικού υμβουλίου του Νοσοκομείου. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπό-

σπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη 

του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου και γ) οι διευ-

κρινιστικές του επιστολές. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ - ΕΥΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

8.1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, 

εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του Αναδόχου και αφορά (ενδεικτι-

κά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την 

εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση 

της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό υμβούλιο 

του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο Ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Σο Δ.. α-

ποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστο-

ποιείται στον ενδιαφερόμενο. Εάν το Δ.. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτή-

σεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο Ανάδοχος δεν αποδεχθεί την 

απόφαση του Δ.., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς ε-

πίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 

8.2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών ή θα σχε-

τίζεται μ’ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από 

τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια. 

8.3. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθ. 131/2017 

διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου δι-

ατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκη-

ση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση 

διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. 

 ε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όμοια αντίγραφα, τα 

οποία,  αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων το Νοσο-

κομείο έλαβε ένα (1) αντίγραφο, ενώ το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος. 

 

Ακολουθεί κατάσταση των υπό ανάθεση υπηρεσιών, όπως αυτές φαίνονται στην προσφορά που 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. 

 

ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 Για το Νοσοκομείο  ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΦΟ 

 

 

 

 (Τπογραφή)  (Τπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄ 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)  

ΠΡΟ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο  

Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο  

Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Σόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου  

Σαυτότητας: 
 Σηλ:  

Σόπος Κατοικίας:  Οδός  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. Σαχυδρο-

μείου (Εmail): 
 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της  

παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου: 

1)  Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης 

2)  υμμετέχω στον συνοπτικό διαγωνισμό του Γ.Ν. ………………………… για την ανάθεση …………………………………. 

3)  Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016. 

4)  Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016. 

5) Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή ανάλογες καταστάσεις, 

6)  Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από δια-

γωνισμούς, με αμετάκλητη Τπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ. 

7)  Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016. 

8)  Πληρώ τα κριτήρια επιλογής, έτσι όπως έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016 

9)  Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του 

Ν.4412/2016, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του ιδίου Νόμου 

 

Ημερομηνία:  

  

 Ο/Η Δηλ……… 

 

 

 

 (Τπογραφή) 

 

 

(1)  Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Τπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2)  Αναγράφεται ολογράφως.  

(3)  Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή 

σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4)  ε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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