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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

3Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
ΔIΑΚΗΡΤΞΗ 

2555/2018 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑΚΟΤ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΗ Μ/Γ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΠ ΣΟΤ Γ.Ν. ΚΑΣΟΡΙΑ ΜΕΨ ΕΠΑ 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 
ΤΝΟΠΣΙΚΟ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ 

Η ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ 

ΠΡΟΥΟΡΑ ΒΑΕΙ ΒΕΛΣΙΣΗ ΦΕΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ -

ΣΙΜΗ (ΤΜΥΕΡΟΣΕΡΗ ΠΡΟΥΟΡΑ) 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ 

ΠΡΟΥΟΡΨΝ 
Σρίτη 17/04/2018 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Σετάρτη 18/04/2018 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ.Ν. ΚΑΣΟΡΙΑ 
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ΚΨΔΙΚΟ CPV ΒΛΕΠΕ (ΠΙΝΑΚΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΨΝ) 

ΚΨΔΙΚΟ NUTS EL 532 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΦΨΡΙ ΥΠΑ 59.645,16€ 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΥΠΑ (24%) 73.960,00€ 

ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΤΜΒΑΗ  ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 22/03/2018 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΠΟ 
22/03/2018 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ 

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

2. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΖΗΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΙΔΨΝ – ΠΟΟΣΗΣΕ - ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ –-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄) 

3. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΟΛΨΝ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄) 

4. ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄) 

5. ΣΕΤΔ (ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ) (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄) 

 

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

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 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.2 Σου Ν.3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το 

Τπουργείο Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις (ΥΕΚ 25/Α/9.2.2007). 

1.3 Σου Ν.3580/2007 «Προμήθειες Υορέων εποπτευομένων από το Τπουργείο Τγείας και 

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

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

διατάξεις» 
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1.5 Σου Ν.4072/2012 (ΥΕΚ 86 Α‟/11-04-2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος –Νέα 

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

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

1.6 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». 

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

εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 

1.8 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 

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

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

Τποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.  

1.9 Σου N.4412/2016 (ΥΕΚ 147/τ. Α΄/08.08.2016) “Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Τπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός 

τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα, 

1.10 Σου Ν.4472/2017 (ΥΕΚ 74/τ. Α΄/19.05.2017) υνταξιοδοτικές 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 τρατηγικής 2018-2021και λοιπές διατάξεις) 

1.11 Σου Ν.4497/2017 (ΥΕΚ 171/τ. Α΄/13.11.2017) άρθρο 107 «Σροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 

(Α΄147)». 

2. Σις αποφάσεις: 

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

Οικονομικών και Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σρόπος και διαδικασία είσπραξης και 

απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των 

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

2.2. Σην υπ‟ αριθμ. 195/15-3-2011 απόφαση του Διοικητή της 3ης Δ.Τ.ΠΕ. με την οποία εγκρίθηκε 

η Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού εξοπλισμού της Μ/Γ κλινικής και του ΣΕΠ 

του Νοσοκομείου Καστοριάς και την υποβολή πρότασης ένταξης του έργου στο Ε.Π. 

Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013, με φορέα υλοποίησης (δικαιούχο) το Γ.Ν. Καστοριάς. 

2.3. Σην υπ‟ αριθμ. 89/21-2-2012 (θέμα 17ο)απόφασης της Ε.Π.Τ. με την οποία εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών. 

2.4. Σο αριθ. 1853/07-03-2012 έγγραφο της Ε.Π.Τ. με το οποίο ορίστηκε η προϋπολογισθείσα 

δαπάνη για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γ.Ν. 

Καστοριάς στο συνολικό ποσό των 423.210,00€ (συμπεριλαμβανομένου και του Υ.Π.Α. 

23%). 

ΑΔΑ: 6ΞΒΧ4690ΒΥ-40Σ





4 

                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                                                                                             Εςπωπαϊκό Σαμείο  Πεπιυεπειακήρ Ανάπτςξηρ     
  

   
 

2.5. Σην από 18-07-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με την οποία 

εντάχθηκε το έργο «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού εξοπλισμού της Μ/Γ 

κλινικής και του ΣΕΠ του Νοσοκομείου Καστοριάς» στο Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-

2013, με φορέα υλοποίησης (δικαιούχο) το Γ.Ν. Καστοριάς και με κωδικό MIS 446785. 

2.6. Σην με αριθ. πρωτ.: 4076/21.08.2013 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Ένταξη της Πράξης “Προμήθεια 

Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού της Μ/Γ κλινικής και του Σμήματος 

Επειγόντων Περιστατικών Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς” με κωδικό MIS 446785 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μακεδονία – Θράκη”». Ο συνολικός προϋπολογισμός του 

έργου ανήλθε στο ποσό των 423.210,00€ (συμπεριλαμβανομένου και του Υ.Π.Α. 23%) και 

επιμερίστηκε σε δύο υποέργα: α)“Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, 

προϋπολογισμού 361.900,00€ και β)“Προμήθεια Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού Γενικού 

Νοσοκομείου Καστοριάς”, προϋπολογισμού 61.310,00€. 

2.7. Σην υπ‟ αριθμ. 3402/18-8-2016 ένταξη της πράξης «προμήθεια ιατροτεχνολογικού και 

ξενοδοχειακού εξοπλισμού Μαιευτικής Κλινικής και Σμήματος Επειγόντων Περιστατικών 

Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς» με κωδικό ΟΠ 5001953 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Δυτική Μακεδονία 2014-2020». 

2.8. Σην αριθμ. 118Β/Β/30-6-2017 (ΑΔΑ:6ΓΓ54690ΒΤ-9ΝΖ) απόφαση του Δ.. του Γ.Ν. Καστοριάς, 

σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών για την 

προμήθεια του ανωτέρω Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού εξοπλισμού της Μ/Γ κλινικής 

και του ΣΕΠ του Νοσοκομείου Καστοριάς. 

2.9. Σην υπ‟ αριθμ. 150/15-9-2017 (ΑΔΑ:61044690ΒΤ-ΝΜΘ) απόφαση του Διοικητικού 

υμβουλίου του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκαν οι επικαιροποιημένες τεχνικές 

προδιαγραφές. 

2.10. Σην υπ‟ αριθμ. 150/15-9-2017 (ΑΔΑ:61044690ΒΤ-ΝΜΘ) απόφαση του Διοικητικού 

υμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (συμφερότερη προσφορά), συνολικού προϋπολογισμού 

73.960,00€ (συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α. 24%) για την υλοποίηση του υποέργου 

“Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού της Μ/Γ κλινικής και του Σμήματος Επειγόντων 

Περιστατικών Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, με κωδικό ΟΠ 5001953, έργο που έχει 

ενταχθεί σύμφωνα με την αριθμ. 3402/18-08-2016 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής 

Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική 

Μακεδονία 2014-2020» του ΕΠΑ καθώς και την ανάληψη δημοσιονομικής υποχρέωσης για τη 

δέσμευση πίστωσης (νομική δέσμευση) από τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους στον 

ΚΑΕ 9347 «Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός», ποσού 8.060,00€ (με Υ.Π.Α. 24%) και ΚΑΕ 9349 

«Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός», ποσού 65.900,00€ (με Υ.Π.Α. 24%), δαπανών που 

αντιστοιχούν στην εκτέλεση του διαγωνισμού. 

2.11. Σην υπ‟ αριθμ. 4026/31-10-2017 απόφαση της Ειδικής Τπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της πράξης 

«Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού της Μ/Γ κλινικής και του Σμήματος Επειγόντων 
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Περιστατικών Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς», με κωδικό ΟΠ 5001953, στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020». 

2.12. Σην υπ‟ αριθμ. 503/01-03-2018 Προέγκριση δημοπράτησης της Ειδικής Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», «Προμήθεια 

Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού της Μ/Γ κλινικής και του Σμήματος Επειγόντων Περιστατικών 

Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς». 

2.13. Σην με αριθμ. 36/16-03-2018 (ΑΔΑ: ΨΝΑΟ4690ΒΤ-3ΔΚ) απόφαση του Διοικητικού 

υμβουλίου του Γ.Ν. Καστοριάς, με την οποία εγκρίθηκε το τεύχος διακήρυξης και η 

διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού της Μ/Γ 

κλινικής και του Σμήματος Επειγόντων Περιστατικών Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς μέσω 

Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020» του ΕΠΑ 2014-2020, με κωδικό MIS 5001953. 

2.14. Σην υπ‟ αριθμ. 2473/19-03-2018 (ΑΔΑ:ΨΝΑΟ4690ΒΤ-3ΔΚ) 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 βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής 

(συμφερότερη προσφορά), για την υλοποίηση του υποέργου “Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού 

Εξοπλισμού της Μ/Γ κλινικής και του Σμήματος Επειγόντων Περιστατικών Γενικού Νοσοκομείου 

Καστοριάς, έργο που έχει ενταχθεί σύμφωνα με την αριθμ. 4076/21.08.2013 απόφαση της 

Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020», για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου. 

Σο έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ (ΑΕΠ 0051, Κωδικός έργου ΠΔΕ: 2016ΕΠ00510014), με κωδικό 

(MIS 5001953), είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020» και 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και από εθνικούς 

πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

 

Οι επί μέρους προϋπολογισμοί ανέρχονται σε:  

α) 65.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α. (24%), για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού 

Εξοπλισμού και 

β) 8.060,00€ συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α. (24%), για την προμήθεια Ξενοδοχειακού 

Εξοπλισμού. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 59.645,16€ χωρίς ΥΠΑ και 

73.960,00€ με Υ.Π.Α (24%).  

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 18 Απριλίου 2018, ημέρα Σετάρτη και ώρα 12.00, στο Γραφείο 

Προμηθειών του Νοσοκομείου, από αρμόδια επιτροπή. 
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Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του 

Νοσοκομείου όπου θα παραλαμβάνονται και θα αποδίδονται στο Σμήμα 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 αποδείξει, προσφορά ή αίτηση συμμετοχής, εντός της 

προθεσμίας.  

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 Σρίτη 17 Απριλίου 2018 και ώρα 14.30, (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή 

αποστέλλονται).  

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

παραπάνω 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 αποσφραγισθούν. 

Προσφορές μπορούν να κατατίθενται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή και για μέρος 

των υπό προμήθεια ειδών (αλλά για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος). Προσφορές 

που υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης ανά είδος ποσότητας θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ - ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

 

Σο δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα 

διακήρυξη, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών 

του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 και κατά την σύναψη της σύμβασης. 

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 Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Δ, 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 υμφωνίας, καθώς και  
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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 Α.Α. μπορεί 

να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, 

εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι 

αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 19 του ν.4412/2016). 

3. τις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

2.1 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: 

2.1.1. 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/ΔΕΤ του υμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ 

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 

εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

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

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

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

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 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 

υμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

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

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 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/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 

101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

 

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

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
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τις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους 

διαχειριστές. 

 

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

Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου. 

τις περιπτώσεις των συνεταιρισμών η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Δ.. 

ε 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. 

2.1.2. τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία 

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.  

 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

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

επικουρική ασφάλιση. 

 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους 

 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 ώματος 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 ώματος 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.  
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2.1.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων 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, 

 

(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, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

 

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. 
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2.1.4. Ο προσφέρων 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. 

2.1.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 2.1.1. και 2.1.3. 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. Σα 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. 

2.1.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 

ν. 4412/2016. 

2.1.7. 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. 

 

2.2 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 

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. την περίπτωση οικονομικών φορέων 

εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ) ή σε τρίτες χώρες 

που προσχωρήσει στη Δ, 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. 

 

Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν αντίστοιχα πιστοποιητικά, τα οποία να 

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

τους. 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων του 

συγκεκριμένου τύπου: προηγούμενη υλοποίηση συναφούς αντικειμένου συμβάσεων, με υποβολή 

καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων (τουλάχιστον 1 παράδοση) που πραγματοποιήθηκαν 

κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του 

δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται:  

-εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την 

αρμόδια αρχή, 
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-εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή με απλή δήλωση του 

οικονομικού φορέα. 

 

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 της ποιότητας, τα οποία να έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων με 

τα οποία να βεβαιώνεται η ικανότητά τους, επαληθευμένη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα. 

Οι προσφέρoντες θα πρέπει να διαθέτουν την προβλεπόμενη πιστοποίηση για την εμπορία, 

εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Ειδικότερα: 

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

τόσο του κατασκευαστή, όσο και του προμηθευτή. 

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

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

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

3. υμμόρφωση σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική 

συμβατότητα (Τπουργική Απόφαση 48505/5585/2012). 

4. Πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 9001/2000 ή μεταγενέστερο αυτού, τόσο του κατασκευαστικού 

οίκου, όσο και του προμηθευτή. 

5. Πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων), τόσο του κατασκευαστικού οίκου, όσο και του προμηθευτή, καθώς και πλήρη 

τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των 

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

προϊόντων» (ΕΕ L 169/12-7-1993), όπως τροποποιημένη ισχύει, προς τις διατάξεις της οποίας 

εναρμονίστηκε η εθνική νομοθεσία με την υπ‟ αριθ. ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-9-2009 Κοινή απόφαση 

των Τπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

(Υ.Ε.Κ. Β΄ 2198/2-10-2009)) και το προσφερόμενο είδος να διατίθενται στο εμπόριο σύμφωνα με το 

νόμο (ΚΤΑ ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ.138648/2009). 

 

τήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας (της παραγράφου 2.2 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. την περίπτωση αυτή, 

αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 

σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Τπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 

2.3 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με τις οικείες 

διατάξεις:  

α. Φωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ», εντός του οποίου 

θα υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης): 
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1. Συποποιημένο Έντυπο Τπεύθυνης Δήλωσης (ΣΕΤΔ), κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 και 4 του 

άρθρου 79 του Ν.4412/2016 συμπληρωμένο σύμφωνα με το Παράρτημα Δ΄, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Η ημερομηνία του ΣΕΤΔ πρέπει να 

είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 

διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).  

ε 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 Συποποιημένο Έντυπο Τπεύθυνης Δήλωσης (ΣΕΤΔ), 

το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του 

άρθρου 2.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

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

ελέγχου σε αυτόν.  

Ψς εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 

από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 

φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

την περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Συποποιημένο Έντυπο 

Τπεύθυνης Δήλωσης (ΣΕΤΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
 

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

της προϋπολογισθείσας δαπάνης, εκτός ΥΠΑ, των προσφερόμενων ειδών. Η εγγύηση συμμετοχής 

θα ισχύει τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.  
 

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 προσφοράς θα πρέπει 

οπωσδήποτε να περιλαμβάνει τα κάτωθι, λαμβάνοντας υπόψη απαραιτήτως και τους ειδικούς όρους 

του Παραρτήματος Α΄. 

Σο περιεχόμενο του συνόλου της τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD 

ή DVD ή USB STICK), που θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. 

Οι προσφορές για να χαρακτηρισθούν καταρχήν αποδεκτές και να αξιολογηθούν θα πρέπει με 

ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να είναι πλήρεις, σαφείς, αναλυτικές, τεκμηριωμένες δεόντως 

υπογεγραμμένες και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις (τεχνικές, πληρότητας περιεχομένου, βεβαιώσεων 

κ.λπ.) που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη. 
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Εμφάνιση οποιασδήποτε τιμής (π.χ. ανταλλακτικού, υπηρεσίας, αποζημίωσης, αναθεώρησης κ.λπ.) 

στον φάκελο τεχνικής προσφοράς οδηγεί στην απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης. 

Σο σύνολο των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς θα υποβάλλεται με τον τρόπο που περιγράφεται 

και θα περιλαμβάνει τα εξής: 

1. Πίνακας περιεχομένων (ευρετήριο) με τα στοιχεία του φακέλου τεχνικής προσφοράς, στον οποίο 

θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα 

ανωτέρω. 

2. Πλήρη αναλυτική «Σεχνική Περιγραφή» στην ελληνική γλώσσα για τον προσφερόμενο εξοπλισμό, 

με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να 

υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή (ανά κεφάλαιο και 

παράγραφο), τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. 

Η Σεχνική Προσφορά θα περιέχει όλα τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών 

τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων ειδών (αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του τρόπου 

διασύνδεσης και λειτουργίας, αναφορές στη μεθοδολογία εγκατάστασης και την τεχνική υποστήριξη, 

οδηγίες και συνοδευτικά τεχνικά ή / και κατασκευαστικά σχέδια, κατάλληλα σχήματα, εικόνες, 

φωτογραφίες, πιστοποιητικά, CDs, δηλώσεις από τα εργοστάσια κατασκευής (όπως λίστα 

ανταλλακτικών, περιγραφή της τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης, πρόγραμμα εκπαίδευσης, κ.λπ.), 

πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, και ότι άλλο στοιχείο(π.χ. πίνακας συμμόρφωσης, πιστοποιητικό CE 

κ.λ.π., 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). 

ε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες καταθέτουν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά για τεχνικά 

χαρακτηριστικά ή δυνατότητες των προσφερομένων ειδών ή για το εκπαιδευτικό ή τεχνικό 

προσωπικό ή για τις εγγυήσεις – καλύψεις χρονικές – λειτουργικές ή για σέρβις ή για ανταλλακτικά 

κ.λπ. θα πρέπει απαραίτητα: 

-Να είναι πρωτότυπες του μητρικού κατασκευαστικού οίκου ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των 

αντιγράφων που επικυρώθηκαν από δικηγόρο. 

-Να αναγράφονται πλήρη στοιχεία του εκδότη, του υπογράφοντος και του νομίμου εκπροσώπου 

(τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) για δυνατότητα επαλήθευσης. 

-Να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. 

3. Πίνακας «ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΥΨΗ» ο οποίος περιέχεται στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ της παρούσας 

διακήρυξης, για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη χωριστά. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να 

συμπληρώσει όλα τα πεδία των στηλών ΑΠΑΝΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ και ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ του Πίνακα 
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«ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ - ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΥΨΗ» των τεχνικών προδιαγραφών όπου αντίστοιχα: 

α) ακολουθώντας τη σειρά, θα σημειώνει την απάντηση που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΦΙ αν η αντίστοιχη 

προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος και β) θα 

συμπληρώσει όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ όπου θα αναφέρει την 

σελίδα/σελίδες της τεχνικής προσφοράς όπου ανευρίσκεται η αντίστοιχη αναλυτική περιγραφή και η 

τεκμηρίωση. 

Οι απαντήσεις των προσφερόντων στο φύλλο συμμόρφωσης των Σεχνικών Προδιαγραφών πρέπει 

να είναι τεκμηριωμένες και με παραπομπή στην Σεχνική Προσφορά. 

4. Έγγραφη δήλωση,  

 στην οποία οι διαγωνιζόμενοι αναφέρουν τις επιχειρηματικές μονάδες (εργοστάσια) στα 

οποία θα κατασκευάσουν το προσφερόμενο είδος καθώς και τον τόπο εγκατάστασης τους. 

Εάν οι διαγωνιζόμενοι δεν θα κατασκευάσουν το προσφερόμενο είδος μερικά ή ολικά σε δικό 

τους εργοστάσιο, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου του 

κατασκευαστικού οίκου προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος 

θα γίνει από τον ίδιο τον κατασκευαστικό οίκο (στον οποίο ανήκει ή ο οποίος εκμεταλλεύεται 

ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος) και ότι ο κατασκευαστικός 

οίκος έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση 

κατακύρωσης στον Ανάδοχο υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν 

θα αναφέρονται τα παραπάνω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της 

προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. 

 του μητρικού κατασκευαστικού οίκου (με επίσημη μετάφραση – επικύρωση σε περίπτωση 

που πρόκειται για αλλοδαπό κατασκευαστή) για την δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης 

ανταλλακτικών καθώς και ενδεχομένως άλλων απαιτούμενων υλικών για την πλήρη 

λειτουργία και απόδοση του είδους για το χρονικό διάστημα που ορίζεται για το συγκεκριμένο 

είδος στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ της Διακήρυξης από την οριστική παραλαβή αυτού. την βεβαίωση 

αυτή θα περιλαμβάνεται η δήλωση δέσμευσης του οίκου για συνέχιση της διάθεσης των 

ανταλλακτικών στην Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος πάψει να είναι ο 

αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του μητρικού κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα ή σε 

περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση. Για περιπτώσεις 

κατασκευαστών οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, 

αρκεί η δήλωση του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και δεν απαιτούνται οι δηλώσεις 

περί διάθεσης ανταλλακτικών των κατασκευαστικών οίκων των διαφόρων υποσυστημάτων. 
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Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να προσφέρουν δέσμευση εξασφάλισης και 

διάθεσης ανταλλακτικών καθώς και λοιπών απαιτούμενων υλικών για την πλήρη λειτουργία και 

απόδοση του είδους με αντίστοιχη βεβαίωση του μητρικού κατασκευαστικού οίκου διάρκειας 

μεγαλύτερης από την ελάχιστη διάρκεια που ορίζεται για το συγκεκριμένο είδος στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 

της Διακήρυξης από την οριστική παραλαβή του είδους. ΄ αυτήν την περίπτωση η προσφορά θα 

λάβει υψηλότερη βαθμολογία στην τεχνική αξιολόγηση εφόσον ο χρόνος εξασφάλισης 

ανταλλακτικών περιλαμβάνεται στην Ομάδα Β΄ των Κριτηρίων Αξιολόγησης του συγκεκριμένου 

προσφερόμενου είδους. 

Προσφορά στην οποία δηλώνεται δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών καθώς και 

των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του είδους μικρότερη 

της ελάχιστης διάρκειας που ορίζεται για το συγκεκριμένο είδος στο Παράρτημα Α΄ από την 

ημερομηνία οριστικής παραλαβής αυτού, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η έγγραφη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό πίνακα προτεινόμενων 

ανταλλακτικών για το διάστημα που ορίζεται στο Παράρτημα Α’ με σχετική τεκμηρίωση της 

συχνότητας αντικατάστασής τους. 

  για την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας από την 

ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των 

υποψηφίων να προσφέρουν περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας μεγαλύτερη της ελάχιστης 

ζητούμενης που αυτή ορίζεται για κάθε είδος στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ της διακήρυξης, από την 

οριστική παραλαβή του μηχανήματος και το στοιχείο αυτό θα λάβει μεγαλύτερη βαθμολογία 

στην τεχνική αξιολόγηση εφόσον ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας περιλαμβάνεται στην 

Ομάδα Β΄ των Κριτηρίων Αξιολόγησης του συγκεκριμένου προσφερόμενου είδους. ε 

περίπτωση προσφοράς εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν του οριζομένου στο Παράρτημα 

Α’ της διακήρυξης, απαιτείται σχετική επιβεβαίωση από τον κατασκευαστικό (και 

ενδεχομένως μητρικό) οίκο υπό μορφή έγγραφης βεβαίωσης όπου θα υπάρχει οπωσδήποτε 

συγκεκριμένη αναφορά στο διαγωνισμό ή την επανάληψή του. Προσφορά στην οποία 

δηλώνεται περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας μικρότερη της ελάχιστης ζητούμενης από 

την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Είδους, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 ότι α) ο εξοπλισμός/τα συστήματα (όλα τα μέρη του συστήματος) είναι καινούργια και 

αμεταχείριστα, πρόσφατης τεχνολογίας, κατάλληλος για βαριά νοσοκομειακή χρήση και 

δεν έχει σταματήσει η παραγωγή τους, β) η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες 

τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, γ) η προσφορά του ισχύει για διάστημα 
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τουλάχιστον διακοσίων εβδομήντα (270) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού και δ) ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού. 

 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 ή και την ασφάλεια των χρηστών ή 

ενδεχομένως και άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων και εξοπλισμού. 

 Ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία 

εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, και ότι ο 

νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί του την εκτέλεση της 

συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου 

γίνεται η αποδοχή.  

 Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι τα προσφερθέντα στον διαγωνισμό 

αναλώσιμα και ανταλλακτικά προτείνονται από τον εν λόγω Οίκο για κανονική χρήση, ότι 

είναι απόλυτα συμβατά με τα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη του μηχανήματος, και ότι δεν θα 

επηρεάσουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του. 

 Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι η προσφέρουσα εταιρεία 

(προμηθευτής) είναι εξουσιοδοτημένη ως προς την παροχή πλήρους τεχνικής και 

Επιστημονικής υποστήριξης (service, ανταλλακτικά κ.λ.π.) και ότι στελέχη της έχουν 

εκπαιδευτεί στα εργοστάσια του οίκου κατασκευής. Αποδεικτικά ως προς την εκπαίδευση και 

τη διάρκεια θα συνυποβληθούν με τη βεβαίωση. 

 Ότι με την παράδοση του μηχανήματος θα παραδώσει και βεβαίωση του οίκου κατασκευής 

ότι το μηχάνημα (αναφέροντας τον αριθμό σειράς S/Ν) κατασκευάστηκε την τελευταία διετία. 

5. Πιστοποιητικά ήμανσης CE (CE Mark), ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις της Ε.Ε 

(σύμφωνα με την «Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υμβουλίου 

της 09/07/2008 για το κοινό πλαίσιο εμπορίας προϊόντων και κατάργηση της απόφασης 

93/465/ΕΟΚ του υμβουλίου» και τον «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 της 09/02008 για τον 

καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία 

των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του υμβουλίου» όπως 

ισχύει σήμερα) - μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα. 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CE certificate) προς την οδηγία 93/42 της Ε.Ε. για το σύνολο των 

μερών του συγκροτήματος, που να έχει εκδοθεί από κοινοποιημένο οργανισμό. ε περίπτωση που 

στο πιστοποιητικό δεν αναφέρεται με σαφήνεια το προσφερόμενο μοντέλο ή/και κάποια από τα 
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μέρη του ή τα παρελκόμενά του, θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη δήλωση πιστότητας (CE 

declaration of conformity) του κατασκευαστή. 

Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Α΄ συμπληρωμένο ΜΟΝΟ με τους 

κωδικούς και τα άλλα απαιτούμενα στο έντυπο στοιχεία των προσφερόμενων ειδών, ΦΨΡΙ να 

αναγράφονται τιμές. Η αναφορά των κωδικών των κατασκευαστικών οίκων και των ειδών γίνεται 

ώστε να προσδιορίζεται μονοσήμαντα η προμήθεια. Σονίζεται ιδιαίτερα και επί ποινή 

αποκλεισμού, ότι όλα τα επιμέρους στοιχεία του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να 

είναι συμπληρωμένα και να είναι απολύτως ταυτόσημα με τα στοιχεία του αντίστοιχου πίνακα της 

Οικονομικής Προσφοράς, με εξαίρεση τα στοιχεία τιμών, τα οποία θα υπάρχουν μόνο σχετικό 

έντυπο του φακέλου Οικονομικής Προσφοράς. Εμφάνιση οποιασδήποτε τιμής στο φάκελο 

«Δικαιολογητικά υμμετοχής» και «Σεχνική Προσφορά» οδηγεί στην απόρριψη αυτής ως 

απαράδεκτης και ο υποψήφιος αποκλείεται από το διαγωνισμό.  

7. Πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (προσδιορισμός περιεχομένου εκπαίδευσης για κάθε 

ομάδα εκπαιδευομένων, 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 

β) για τους τεχνικούς συντήρησης 

Η εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι στην ελληνική γλώσσα. 

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει με έξοδα του την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης. 

Η οργάνωση της εκπαίδευσης γίνεται κατόπιν συνεννόησης του προμηθευτή με το Νοσοκομείο. 

Η πραγματοποίηση της εκπαίδευσης θα γίνεται στο Νοσοκομείο. 

Οι εκπαιδεύσεις δεν θα ξεπερνούν τις 6 ώρες την ημέρα. 

Σο εκπαιδευτικό υλικό που απαιτείται να παρέχεται από τον Προμηθευτή, για την υποστήριξη και την 

ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα είναι σε μορφή έντυπη, CD και ιστοσελίδας. 

Ο προμηθευτής θα χορηγήσει πιστοποιητικό παρακολούθησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην 

περίπτωση που απαιτείται στην τεχνική προδιαγραφή του επιμέρους είδους. 

Ο αριθμός των ομάδων εκπαίδευσης και ο αριθμός των εκπαιδευόμενων ανά ομάδα προσδιορίζεται 

στην τεχνική προδιαγραφή του κάθε είδους. 
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Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται επίσης να δηλώσει ότι μπορεί να διαθέσει κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό (πέραν και ανεξάρτητα του αντίστοιχου τεχνικού προσωπικού για παροχή υπηρεσιών 

εγκατάστασης, συντήρησης), για την επίδειξη του είδους που προσφέρει ως και την εκπαίδευση 

του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής τόσο επί του πλήρους φάσματος των δυνατοτήτων 

που παρέχουν όσο επί της απρόσκοπτης και αποτελεσματικής λειτουργίας των ειδών. 

ε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν διαθέτει το ως άνω προσωπικό, πρέπει στον παρόντα επί 

μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς του να υπάρχει έγγραφο 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. 

8. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν στο φάκελο «Σεχνική Προσφορά» και όλα τα 

αναγκαία στοιχεία για τη διασφάλιση των συνθηκών για την τεχνικά άρτια εγκατάσταση (όπου 

αυτή προβλέπεται) και θέση σε πλήρη λειτουργία του προσφερόμενου είδους, ως και γενικά 

σχέδια (εφ‟ όσον κρίνονται αναγκαία για το προσφερόμενο είδος). το φάκελο αυτό θα 

αναφέρουν όλα τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία (βάρη, ενδεικτική διάταξη με διαστάσεις των επί 

μέρους συσκευών, διαστάσεις και διαδρομές καναλιών κλπ.) που απαιτούνται για την 

προετοιμασία από την Αναθέτουσα Αρχή του χώρου όπου ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει το 

είδος. 

9. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο που τεκμηριώνει πληρέστερα την Σεχνική Προσφορά του 

διαγωνιζόμενου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη, 

αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια της τεχνικής αξιολόγησης. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να 

τοποθετηθούν 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 οποίου 

τοποθετείται η οικονομική προσφορά για κάθε είδος που προσφέρεται. 

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 δεύτερο 

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

διαμορφωμένα ως εξής: 

 

1. Τποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο οικονομικής προσφοράς ανά προσφερόμενο τμήμα. 
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2. Ψς «τιμή μονάδας» νοείται η τιμή ενός ΕΙΔΟΤ. Η προσφερόμενη τιμή για κάθε είδος πρέπει να 

προσφέρεται σε ΕΤΡΨ. 

3. Όλες οι οικονομικές προφορές κατατίθενται με επισυναπτόμενο το ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΤ (σύμφωνα με το Τπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Α΄ όπου 

συμπληρώνεται η «τιμή προσφοράς Είδους» (τιμή μονάδος κάθε είδους), η οποία περιλαμβάνει όλες 

τις δαπάνες που αφορούν τα εξής: 

προμήθεια, μεταφορά και παράδοση του συνολικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, ανταλλακτικών – 

παρελκόμενων (όπου απαιτούνται), ελεύθερου κάθε δασμού, φόρου ή τέλους, παραδοτέα στα 

σημεία όπως αναφέρονται στη διακήρυξη. την τιμή περιλαμβάνεται εγκατάσταση και σύνδεση του 

εξοπλισμού και των μηχανημάτων που απαρτίζουν το είδος, δοκιμή και θέση σε πλήρη λειτουργία 

του εξοπλισμού και μηχανημάτων που περιλαμβάνει το είδος, ασφάλιση του είδους σύμφωνα με 

τους ειδικούς όρους της διακήρυξης μέχρι την οριστική παραλαβή όλων των ως άνω τμημάτων που 

το απαρτίζουν, όλες τις υπέρ τρίτων εισφορές, κρατήσεις και φόρους, επίδειξη χειρισμού και 

εκπαίδευση προσωπικού σύμφωνα με τις αναλυτικές απαιτήσεις για το κάθε είδος.  

Παροχή τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και προβλεπόμενων από 

τον κατασκευαστή προληπτικών ελέγχων (όπου απαιτούνται) για την περίοδο εγγύησης καλής 

λειτουργίας που προσφέρει ο υποψήφιος. 

4. το ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ οι τιμές θα πρέπει να αναγράφονται, επί ποινή 

αποκλεισμού, αριθμητικά και ολογράφως (που υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας με την 

αριθμητική τιμή), χωρίς Υ.Π.Α. και με Υ.Π.Α.. Ο Υ.Π.Α. θα αναφέρεται χωριστά ως ποσοστό. 

ημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν έχουν συμπληρωθεί σωστά τα Έντυπα Οικονομικής 

Προσφοράς η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ακόμη σε περίπτωση λαθών στις 

αριθμητικές πράξεις ή λογιστικής ασυμφωνίας στα στοιχεία τιμών του ΕΝΣΤΠΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΥΟΡΑ, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. ε 

περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, 

κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτής, να υποβάλλουν νέους 

πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 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. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων 

βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. 
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Απαγορεύεται η αλλαγή στη μορφή και στη δομή των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς, και 

επιβάλλεται απαραίτητα η χρησιμοποίηση τους όπως αυτοί δίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή στο 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ «ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» της παρούσας διακήρυξης. 

5. Σιμοκατάλογος ανταλλακτικών 

το φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να συμπεριλάβει ως 

επισυναπτόμενο, επί ποινή αποκλεισμού, και τον επίσημο τιμοκατάλογο ανταλλακτικών της 

μητρικής εταιρείας σε Ευρώ για τον εξοπλισμό / μηχανήματα που περιλαμβάνεται στο 

προσφερόμενο Είδος. 

6. 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 υμφωνιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) 

ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Σελωνειακής 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 αποδεκτής εξαγωγικής επιδότησης.  

γ. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες 

προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, 

τον Καναδά, την Αυστραλία, το Ισραήλ και την Σουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται 

και εφαρμόζει στο χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την ΕΕ 

στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Σελωνειακής Ένωσης. 

7. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται από τις 

αρμόδιες Επιτροπές λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το 

σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες 

διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας παροχής των υπηρεσιών, τις 

τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για 

την παροχή των υπηρεσιών, την πρωτοτυπία των προτεινομένων υπηρεσιών, την τήρηση των 

διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο 
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εκτέλεσης της παροχής και την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα τις 

οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.4412/2016. 

8. Επιπλέον μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή 

αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι πίνακες της οικονομικής προσφοράς θα υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD ή 

USB STICK), το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 

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

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

τις τιμές του ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΨΝ και τον Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. 

ε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΨΝ αυτό θα 

δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση. Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΨΝ θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

το στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισμού, γίνεται σύγκριση των τιμών των οικονομικών 

προσφορών με αυτές του Παρατηρητηρίου Σιμών, όπως καταγράφτηκαν κατά την τελευταία ημέρα 

της προθεσμίας υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το Ν. 3846/2010 την 

δημιουργίας βάσης δεδομένων παρατηρητηρίου τιμών για τον έλεγχο των τιμών όλων των ειδών που 

αναφέρονται στο άρθρο 10 του Ν. 3580/2007 με βάση τις τιμές των χωρών της Ε.Ε.. 

 

Επισημαίνεται ότι: 

 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. 

 Σα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική και επικυρωμένα από 

το Τπουργείο Εξωτερικών ή από επίσημο μεταφραστικό γραφείο ή από δικηγόρο. Στα αλλοδαπά 

δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης, 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. 

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως επιφέρουν 

κυρώσεις.  

 Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

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

έννομα συμφέροντα του, οφείλει να σημειώνει επ‟ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 

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

χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά 

ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 

πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 

δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν 

την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. ε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να 
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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).  

 Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

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

αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να 

μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ‟ αυτήν στοιχεία 

αόριστα, ελλιπή και διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής 

αξιολόγησης των προσφορών. 

 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, 

θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή 

πρόσκλησης 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 ζητούνται 

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 παρέχονται, σύμφωνα 

με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 

υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.  

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 270 ημερών 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. Περαιτέρω παράταση της ισχύος της 

προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του 

Ν.4412/2016. ε κάθε περίπτωση οι προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, 

αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

 Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 

 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. 
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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. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

α) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΦΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού & αξιολόγησης 

των προσφορών ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν 

υποβληθεί.  

β) ΣΕΦΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Μετά την παραπάνω διαδικασία θα γίνει αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών 

για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών. 

 

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

 
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην 

περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε 

μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 

αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της 

προσφοράς.  

Η βαθμολογία θα γίνει σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης προσφορών και όσα 

αναφέρονται στις κείμενες διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016. 

 

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

Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, 

εκτός από τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου της τεχνικής προσφοράς σν.Κν, θα προκύπτει από 

το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία 
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της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 

κριτηρίων. 

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

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 

Όπου: 

σν= ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης (όπου σ1+σ2+….σν=1) 

Κν= η βαθμολογία κάθε κριτηρίου 

 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο 

λόγο της τιμής προσφοράς προς την συνολική βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ= 

συνολική τελική βαθμολογία είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

 

 

Λ (συνολική 

τελική 

βαθμολογία) 

= 

Σιμή προσφοράς  

U (υνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς) 

 

 

Ο βαθμός αξιολόγησης στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Σο κόστος της συντήρησης των μηχανημάτων δεν είναι επιλέξιμο προς συγχρηματοδότηση από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτ. Μακεδονίας 2014-2020». 

την περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 

βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την 

μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή 

επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ - 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

Α' ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 70% 

1 
υμφωνία προσφοράς με τις Σεχνικές Προδιαγραφές της 

Διακήρυξης  
60% 

2 Λειτουργικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού 10% 

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑ Α΄ 70% 

 
  Β' ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 30% 
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1 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 

χρόνος εγγύησης 2 ετών βαθμολογείται με 100 βαθμούς, 

χρόνος εγγύησης 4 ετών και άνω βαθμολογείται με 120 

βαθμούς, ενδιάμεσοι χρόνοι εγγύησης βαθμολογούνται 

αναλογικά) 

20% 

2 
τοιχεία Σεχνικής υποστήριξης (Παρεχόμενο service από τον 

Προμηθευτή, ύπαρξη ανταλλακτικών) 
10% 

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑ Β΄ 30% 

ΤΝΟΛΟ Α' ΚΑΙ Β' ΟΜΑΔΑ 100% 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΨΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ – 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

Α' ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 70% 

1 
υμφωνία προσφοράς με τις Σεχνικές Προδιαγραφές 

της Διακήρυξης  
70% 

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑ Α΄ 70% 

 
  Β' ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 30% 

1 

Εγγύηση (χρόνος εγγύησης 2 ετών βαθμολογείται με 

100 βαθμούς, χρόνος εγγύησης 4 ετών και άνω 

βαθμολογείται με 120 βαθμούς, ενδιάμεσοι χρόνοι 

εγγύησης βαθμολογούνται αναλογικά) 

Ειδικά για το είδος «ΕΚΣΤΠΨΣΗ ΜΟΝΟΦΡΨΜΟ LASER» 

χρόνος εγγύησης 1 έτους βαθμολογείται με 100 

βαθμούς, χρόνος εγγύησης 3 ετών και άνω 

βαθμολογείται με 120 βαθμούς, ενδιάμεσοι χρόνοι 

εγγύησης βαθμολογούνται αναλογικά. 

20% 

2 
τοιχεία Σεχνικής υποστήριξης (Παρεχόμενο service από 

τον Προμηθευτή, ύπαρξη ανταλλακτικών) 
10% 

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑ Β΄ 30% 

ΤΝΟΛΟ Α' ΚΑΙ Β' ΟΜΑΔΑ 100% 

γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την oλoκλήρωση της αξιολόγησης 

της τεχνικής προσφοράς και των λοιπών στοιχείων αυτής. 

Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον προμηθευτή που έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. 
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Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 

λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 

Η Επιτροπή θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης. Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής 

αξιολόγησης, η Επιτροπή θα κατατάξει τις προσφορές σε υγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά 

του τελικού βαθμού.  

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Ψς απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές 

αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές 

συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 

Η διαπίστωση της συμφωνίας της προσφοράς με τους απαράβατους όρους, όπως αυτοί ορίζονται 

από την διακήρυξη, και με τις τεχνικές προδιαγραφές, γίνεται με αιτιολογημένη γνώμη της αρμόδιας 

επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, την οποία επικυρώνει με απόφασή της η Διοίκηση της 

υπηρεσίας. 

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. 

Για τα αποτελέσματα των σταδίων της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

και των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή διενέργειας συντάσσει ενιαίο πρακτικό και το 

διαβιβάζει, στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, το οποίο επικυρώνει με μία απόφαση τα 

αποτελέσματα κάθε σταδίου. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται με επιμέλεια στους προσφέροντες ή 

στους συμμετέχοντες. 

 

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 προμηθευτή για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε τυχόν 

παράταση αυτής. 
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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. 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν 

τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Οικονομικός Υορέας, ο 

οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να 

διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ 

1. Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο ή στους προσφέροντες 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 άποψη προσφορά, βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (συμφερότερη προσφορά). 

2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση 

μέσω στον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 

και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) 

ημερών, ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης 

σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών του 

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

αποκλεισμού της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

αυτής. 

 

3. Αποδεικτικά μέσα 
Α. Σο δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

τους, όπως ορίζονται στο άρθρο 2, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις 

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

την περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.1 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.1.1, 2.1.2, και 2.1.4. 

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

αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 

φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 
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δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Συποποιημένο Έντυπο 

Τπεύθυνης Δήλωσης (ΣΕΤΔ) του άρθρου 79 παρ.4 ν.4412/2016.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 

που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.1 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.1.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 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, 

β) για τις παραγράφους 2.1.2 και 2.1.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας (ήτοι: φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική 

ενημερότητα, πιστοποιητικά από Πρωτοδικείο) και υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου 

αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός 

ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

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

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

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του 

οικονομικού φορέα. Σο 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. Σα 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. 

Αν το κράτος-μέλος ή η 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 στις 

παραγράφους 2.1.2 και 2.1.3 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.1.3, 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. 

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 2.1.1 και 

2.1.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.1.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.1.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.1.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και υντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών χέσεων, από το οποίο να 

προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 
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χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς. 

δ) για την παράγραφο 2.1.7 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 (απόδειξη καταλληλόλητας 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. την περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 

όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 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.  

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν α) κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων του συγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με 

το ακόλουθο υπόδειγμα: 

 

Α/Α ΠΕΛΑΣΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

ΤΜΒΑΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ 

ΑΠΟ-ΕΨ 

ΤΜΒΑΣΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΑ 

ΕΓΓΡΑΥΑ 

 

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

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2 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. υγκεκριμένα, προσκομίζεται πίνακας τεκμηρίωσης, σύμφωνα με το 

ακόλουθο υπόδειγμα: 

 

Α/

Α 

ΥΟΡΕΑ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ

 

ΠΡΟΣΤΠΟ 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ

 

ΚΟΠΟ/ΚΑΛΤΠΣ

ΟΜΕΝΟ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡ. 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ

Τ 

ΗΜΕΡΟΜ

ΗΝΙΑ 

ΑΡΦΙΚΗ 

ΕΚΔΟΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗ

ΝΙΑ ΛΗΞΗ 

       

       

Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά  
 

Β.5. 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 ΥΕΚ, συγκρότηση Δ.. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή 
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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. 

Α. 

Εάν ο οικονομικός φορέας είναι Α.Ε. πρέπει να προσκομίσει: 

 Ευκρινές φωτοαντίγραφο πρόσφατης Βεβαίωσης Αρμόδιας Αρχής, στην οποία υπάγεται η 

εταιρία, όπου να αναφέρεται πότε τροποποιήθηκε για τελευταία φορά το καταστατικό της, 

καθώς και το αντίστοιχο ΥΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε. 

 ΥΕΚ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό υμβούλιο 

και την εκπροσώπηση της εταιρίας. 

Εάν ο οικονομικός φορέας είναι Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκομίσει: 

 Ευκρινές φωτοαντίγραφο πρόσφατου Πιστοποιητικού από Αρμόδια Αρχή, περί 

τροποποιήσεων του καταστατικού 

 Σελευταίο ΥΕΚ εκπροσώπησης της εταιρίας 

Εάν ο οικονομικός φορέας είναι Ε.Ε., Ο.Ε. πρέπει να προσκομίσει: 

 Ευκρινές φωτοαντίγραφο πρόσφατου Πιστοποιητικού από Αρμόδια Αρχή, περί 

τροποποιήσεων του καταστατικού 

 Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η εκπροσώπηση της εταιρίας. 

Β. Για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που 

αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της 

έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η 

εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό και οι λοιπές 

πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. ε περίπτωση που το οικείο 

κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει 

όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 

ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη 

δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής  ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις 

παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

Γ. υνεταιρισμοί: 

Σα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό 

στοιχεία Α και Β καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο υνεταιρισμός λειτουργεί 

νόμιμα. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από 

τον Πρόεδρο του Δ.. του συνεταιρισμού. 

Δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

Σα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω υπό 

στοιχεία Α και Β, για τον κάθε ανάδοχο, που συμμετέχει στην ένωση. 

Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του 

καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον 

καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 
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Σα παραπάνω έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του 

νομικού προσώπου και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων ύμβουλος για 

τις ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό 

πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 

καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

Ε. Σα φυσικά πρόσωπα θα καταθέσουν: 

Έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Τπηρεσία και τις μεταβολές του. 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στο άρθρο 1. παρ. 2β του ν. 4250/2014. 

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 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.  

τα 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 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.8. την περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 

πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

4. 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. 

5. Σο δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής κρίνονται κατά την υποβολή 

της προσφοράς. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος 

ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα, εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός (03) 

μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης. Σα 

εν λόγω δικαιολογητικά, σε κάθε περίπτωση, να είναι σε ισχύ και κατά την ημερομηνία υποβολής 

της προσφοράς. 

6. Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν 

έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 

προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να 

παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ‟ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
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7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

8. 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 Συποποιημένο Έντυπο Τπεύθυνης Δήλωσης 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 (λόγοι αποκλεισμού) και 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. 

9. ε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές 

στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Συποποιημένο Έντυπο 

Τπεύθυνης Δήλωσης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την 

δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του.  

9. 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 την παρούσα διακήρυξη, η διαδικασία ματαιώνεται.  

10. 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.  

11. Σα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το 

Διοικητικό υμβούλιο του Νοσοκομείου. τη συνέχεια, θα αποσταλεί στον ή στους προσφέροντες 

η σχετική σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΕΓΓΤΗΕΙ 

 

1. 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 αορίστου, 

δηλαδή να ισχύει μέχρι την επιστροφή της στην τράπεζα.  

2. ε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 13 της παρούσης, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 

την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης, εκτός ΥΠΑ.  
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3.  Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι 

εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της 

σύμβασης, 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. 

4.  Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Σο κατ‟ ελάχιστον χρονικό διάστημα, όπως αυτό ορίζεται στους ειδικούς όρους της διακήρυξης, από 

την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού, καλείται «περίοδος εγγύησης καλής 

λειτουργίας». Για την καλή λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού κατά την περίοδο της 

εγγύησης καλής λειτουργίας που θα προτείνει με την προσφορά του, ο Aνάδοχος υποχρεούται με 

την οριστική παραλαβή της προμήθειας, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας το 

ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 2% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΥΠΑ της προμήθειας. 

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.  

Για το προτεινόμενο διάστημα αυτό ο Aνάδοχος εγγυάται τα ακόλουθα, τα οποία υποχρεούται να 

ακολουθήσει χωρίς καμία αποζημίωση ή αμοιβή εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής:  

Σην καλή και αποδοτική λειτουργία του εξοπλισμού σε όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής 

λειτουργίας που θα καθορίζεται στην προσφορά του και το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 

το αναφερόμενο στους ειδικούς όρους ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ της διακήρυξης.  

Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα 

αρχίζει από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού, εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους 

λειτουργίας. Σο Γ. Ν. Καστοριάς δεν θα ευθύνεται για καμιά βλάβη του εξοπλισμού προερχόμενη από 

τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, 

ανταλλακτικά και αναλώσιμα (όπου υπάρχουν) κ.λ.π.. 

Η εργασία για τα ως άνω θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της 

επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριμένο εξάρτημα και της θέσης ή του τρόπου 

λειτουργίας του, ενώ και τα ανταλλακτικά θα είναι αμεταχείριστα και πιστοποιημένα από τον 

κατασκευαστικό οίκο.  

ε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του Αναδόχου να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις 

κάνει το Νοσοκομείο Καστοριάς σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου ή θα γίνουν με άλλο 

τρόπο που θα αποφασίζεται από την Προϊσταμένη Αρχή.  

την εγγύηση περιλαμβάνεται η υποχρέωση του Αναδόχου και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, ώστε ο εξοπλισμός να είναι πάντα σε 

κατάσταση ετοιμότητας. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας ισχύουν οι ίδιες 
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υποχρεώσεις, όροι και ποινικές ρήτρες με αυτές που αναφέρονται στα άρθρα του χεδίου ύμβασης 

της παρούσας Διακήρυξης. 

 ε κάθε περίπτωση ο προμηθευτής δεσμεύεται για την πλήρη λειτουργία του εξοπλισμού κατά το 

χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας χωρίς καμία επιβάρυνση από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να παρέχει καθ‟ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης όλες τις νέες 

εκδόσεις λογισμικού και αναβαθμίσεις του κατασκευαστικού οίκου σε υπάρχοντα προγράμματα.  

Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει σε όλη τη διάρκεια της 

περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας τόσο το απαιτούμενο και κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης, και εξουσιοδότηση από το μητρικό κατασκευαστικό οίκο 

για την συντήρηση του συγκεκριμένου εξοπλισμού, όσο και να δεσμευτεί ότι θα εξασφαλίζει την 

ύπαρξη και προσκόμιση κάθε ανταλλακτικού που θα χρειαστεί για τον εξοπλισμό, κατόπιν έγγραφης 

ζήτησης της Τπηρεσίας.  

Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει εγγράφως με ρητή δέσμευση την προσφερόμενη απ‟ αυτόν 

διάρκεια περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας του είδους που προσφέρει, με έγγραφη δήλωση, την 

οποία θα συμπεριλάβει στο φάκελο της Σεχνικής Προσφοράς του, ώστε να αξιολογηθεί στο πλαίσιο 

της Σεχνικής Αξιολόγησης. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΚΤΡΨΕΙ  

ε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του 

ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

κατακύρωση 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 (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 

τον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
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Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 & 207 του 

Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 

Σο παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

υλικών, χωρίς ΥΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 

των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 

συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 

διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 

αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

ε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα 

τα μέλη της ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, από την επόμενη 

της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης. Εντός της εν λόγω προθεσμίας ο ανάδοχος 

υποχρεούται να παραδώσει τα είδη που του κατακυρώθηκαν. 

Μετά από παρέλευση δοκιμαστικής λειτουργίας, διάρκειας ενός (1) μηνός, κατά την οποία πρέπει 

να πραγματοποιηθούν όλοι οι απαιτούμενοι ποιοτικοί έλεγχοι, οι μετρήσεις, η επίδειξη λειτουργίας 

του, η διαπίστωση της καλής του κατάστασης, η επαλήθευση των τεχνικών του δυνατοτήτων και 

χαρακτηριστικών, θα συνταχθεί πρακτικό ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια 

πενταμελή Επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΕΝΣΑΕΙ 

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

κατακυρωτική απόφαση. 
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ύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016, σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης 

της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του 

χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗ, μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής 

συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών(άρθρο 

127, παρ. 1, εδ. 2ο του Ν.4412/2016). 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγρ. 11. 

την περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή 

αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με 

την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Σο παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Σο παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 

όργανο. 

Σο ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά 

από έκδοση κοινής απόφασης των Τπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Σουρισμού, Οικονομικών 

και Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΜΑΣΑΙΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

 

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 αρμόδιου 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.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΠΛΗΡΨΜΗ 

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

ενταλμάτων 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. 
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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.). 

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

υποχρεώσεων.  

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 

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

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΨΝ ΑΡΦΨΝ».  

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

αποστολή 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 Προμηθευτής 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. 

 Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Τπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων υμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). Η εν λόγω 

κράτηση υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ‟ αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

 ποσοστό 0,06%, Τπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών βάσει του Ν. 4412/2016 

παρ. 3 του άρθρου 350. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου 3% και στην επ‟ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

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

Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 12o 

ΚΑΝΟΝΕ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

 

Σο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων υμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ..). 
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ύμφωνα με το άρθρο 121 του Ν. 4412/2016 η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών 

ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της προκήρυξης της 

σύμβασης στο ΚΗΜΔΗ. 

 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ) και στον ιστότοπο 

http://www.eprocurement.gov.gr (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων υμβάσεων 

Κ.Η.Μ.ΔΗ..) 

 

Η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL): www.kastoriahospital.gr. 

 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Σύπο, σύμφωνα 

με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

 

Α) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ ΣΟΠΙΚΕ ΕΥΗΜΕΡΙΔΕ: 

1. ΕΝΣΡΑ 

2. ΥΨΝΗ ΣΗ ΚΑΣΟΡΙΑ 

Β) ΗΜΕΡΗΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΔΑ: 

1. ΟΡΙΖΟΝΣΕ 

 

Οι δαπάνες δημοσίευσης και τα λοιπά έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού, αρχικής και τυχόν 

επαναληπτικής, σε τοπικές εφημερίδες, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον μειοδότη/τες 

που θα ανακηρυχθεί/ούν προμηθευτής/τές με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών (άρθρο 4 του Ν. 3548/2007), (άρθρο 46 του Ν. 3801/2009) και (άρθρο 377, περ. 35 

του Ν. 4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

ΑΡΦΕ ΕΥΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΝΑΧΗ 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Φ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η 

τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ‟ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.kastoriahospital.gr/
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δ) Οι οικονομικοί φορείς λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή ή τερματισμό 

οποιασδήποτε κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων που θα μπορούσε να προκύψει 

συγκεκριμένα ως αποτέλεσμα οικονομικού συμφέροντος, πολιτικής ή εθνικής σχέσης, οικογενειακών 

ή συναισθηματικών δεσμών ή οποιασδήποτε άλλης συναφούς σύνδεσης ή κοινού συμφέροντος. 

Με μέριμνα του αναθέτοντος φορέα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της μη 

σύγκρουσης συμφερόντων των εμπλεκομένων. Επίσης ο αναθέτων φορέας λαμβάνει μέτρα για τη 

διασφάλιση ότι το προσωπικό του, περιλαμβανομένης και της διοίκησής του, δεν εμπλέκονται σε 

κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων. 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

Οποιαδήποτε όμως τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο 

εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δυο συμβαλλόμενους, μετά από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική 

συμφωνία. 

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου νόμοι 

και διατάξεις (Ν.4412/2016). 

Σο τεύχος της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές θα διατίθενται αποκλειστικά από 

την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.kastoriahospital.gr. 

  Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

 

 

 ΑΝΣΨΝΙΑΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ  

http://www.kastoriahospital.gr/
ΑΔΑ: 6ΞΒΧ4690ΒΥ-40Σ





41 

                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                                                                                             Εςπωπαϊκό Σαμείο  Πεπιυεπειακήρ Ανάπτςξηρ     
  

   
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΖΗΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΙΔΨΝ – ΠΟΟΣΗΣΕ -ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ - ΠΙΝΑΚΕ ΤΜΜΟΡΥΨΗ 
– ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΖΗΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΙΔΨΝ-ΠΟΟΣΗΣΕ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΚΩΔΙΚΟ CPV ΣΕΜ 

ΕΠΙΜΕΡΟΤ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ με ΦΠΑ σε 
€ 

1 ΓΗΑΘΔΟΚΗΑ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ 33161000-6 1 9.000,00 

2 
ΑΛΑΟΟΝΦΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖ 

ΡΟΝΣΖΙΑΡΖ 
33190000-8 3 4.800,00 

3 
ΘΑΓΝΠ (ΘΝΒΑΠ) 

ΡΟΝΣΖΙΑΡΝΠ 
33192000-2 1 100,00 

4 ΠΘΑΚΞΝ 39111100-4 6 1.800,00 

5 
ΑΞΗΛΗΓΥΡΖΠ ΚΔ 
ΚΝΛΗΡΝΟ 

33182100-0 3 18.000,00 

6 
ΙΑΚΞΑ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ 
ΣΥΟΝ 

33191000-5 2 2.400,00 

7 ΘΙΗΛΖ ΡΝΘΔΡΝ 33192200-4 1 12.000,00 

8 ΘΑΟΓΗΝΡΝΘΝΓΟΑΦΝΠ 33123210-3 1 7.000,00 

9 ΘΖΙΑΠΡΟΝ 33192000-2 2 2.600,00 

10 ΚΖΣΑΛΖΚΑ ΘΟΝΞΖΜΗΑΠ 33165000-4 1 5.500,00 

11 
ΑΛΑΟΟΝΦΖΠΖ ΘΔΛΝ 

ΡΟΝΣΖΙΑΡΖ  
33190000-8 1 1.200,00 

12 ΞΗΔΠΝΚΔΡΟΝ ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ 33123100-9 2 500,00 

13 ΙΣΛΗΑ ΔΜΔΡΑΠΡΗΘΖ 33167000-8 1 1.000,00 

ΤΠΟΤΝΟΛΟ 1 65.900,00€ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΚΩΔΙΚΟ CPV ΣΕΜ 
ΕΠΙΜΕΡΟΤ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ με ΦΠΑ σε 

€ 

14 
ΠΠΘΔΖ TV 20" ΚΔ ΒΑΠΖ 

ΡΝΗΣΝ 
39313000-9 13 3.250,00 

15 ΤΓΔΗΝ ΚΗΘΟΝ 39711130-9 1 250,00 

16 ΤΓΔΗΝ 250 L 39711130-9 2 960,00 

17 
ΔΞΗΡΟΑΞΔΕΗΝΠ 

ΞΝΙΝΓΗΠΡΖΠ (DESKTOP) 
30231000-7 2 1.200,00 

18 
ΔΘΡΞΥΡΖΠ 
(ΚΝΛΝΣΟΥΚΝΠ LASER) 

30232110-8 2 500,00 

19 

ΤΖΦΗΑΘΖ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΖ 
ΠΠΘΔΖ ΓΗΑ 

ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ 

ALCATEL 4400 

32550000-3 20 1.600,00 

20 
ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΖ ΠΠΘΔΖ 
ΑΛΑΙΝΓΗΘΖ ΑΞΙΖ 

32550000-3 10 300,00 

ΤΠΟΤΝΟΛΟ 2 8.060,00€ 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την προμήθεια ορίζονται ως 

κάτωθι. 

 

Επισημαίνεται ότι στις τεχνικές προδιαγραφές οπουδήποτε γίνεται αναφορά σε 

τεχνικά χαρακτηριστικά ή ισοδύναμά τους, αυτά λαμβάνονται υπόψη εφόσον 

τεκμηριώνονται με επαρκή στοιχεία από τους συμμετέχοντες. 
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ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΙΑΣΡΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΔΟΤ: 1 

 

1. Η υπό προμήθεια συσκευή θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη, 

άριστης αντοχής, σύγχρονης οπωσδήποτε τεχνολογίας (να αναφερθεί το πρώτο έτος 

κυκλοφορίας) και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την πλήρη 

εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της. 

2. Λειτουργία υπό τάση 220V/50Hz. 

3. Νοσοκομειακός τύπος και απρόσκοπτη λειτουργία σε οποιαδήποτε μορφή χρήσης 

(τομή, αιμόσταση, τομή και αιμόσταση) ανεξάρτητα του χρόνου χρήσης. 

4. Κατάλληλη για όλες τις μέχρι σήμερα γνωστές μεθόδους χειρουργικών επεμβάσεων με 

χρήση διαθερμίας, συμπεριλαμβανομένων των ουρολογικών (υπό το ύδωρ), 

λαπαροσκοπικών και ενδοσκοπικών γενικά. 

5. Η όλη λειτουργία της συσκευής να ελέγχεται από σύστημα μικροεπεξεργαστών οι δε 

παράμετροι των βαθμίδων εξόδου να ρυθμίζονται αυτόματα, προσαρμοζόμενες με την 

εκάστοτε αντίσταση των ιστών, της προεπιλεγμένης ισχύος. Να γίνει περιγραφή του 

συστήματος. 

6. Έξοδοι για χρήση μονοπολικών και διπολικών ηλεκτροδίων, υποστηριζόμενες από 

αντίστοιχες γεννήτριες. 

7. Να καλύπτει λειτουργίες: 

a) Σομή. 

b) Αιμόσταση εξ επαφής. 

c) Αιμόσταση εξ αποστάσεως. 

d) Σομής – αιμόστασης. 

e) Σομή και αιμόσταση υπό το ύδωρ για ουρολογικές επεμβάσεις (TUR) 

f) Διπολική αιμόσταση. 

g) Ενδοσκοπική λειτουργία (ENDO). 

8. Θα αξιολογηθεί θετικά να καλύπτει λειτουργίες Διπολικής τομής, Διπολικής τομής με 

αιμόσταση. Να διαθέτει ειδική λειτουργία για απολίνωση αγγείων κατά την οποία θα 

πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης των συνδεόμενων 

εργαλείων και αυτόματη επιλογή των αντίστοιχων παραμέτρων. Η παραπάνω 

προδιαγραφή δεν αποτελεί απαράβατο όρο. 

9. Ισχύς τομής  300 Watt/300 Ohm. 

10. Ισχύς αιμόστασης  120 Watt/500 Ohm. 

11. Ισχύς διπολικής αιμόστασης  70 Watt/100 Ohm. 

12. Να δοθούν πλήρη στοιχεία ισχύος – φορτίου – συχνότητας για κάθε δυνατή έξοδο. 
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13. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης διπολικής αιμόστασης, ώστε να αποκλείεται η 

περίπτωση απανθράκωσης των ιστών. 

14. Για όλες τις λειτουργίες, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυτόματες ρυθμίσεις, 

να υπάρχουν διατάξεις συνεχούς ρύθμισης της ισχύος εξόδου από το ελάχιστο έως το 

μέγιστο, με παράλληλες ψηφιακές ενδείξεις της ισχύος εξόδου. 

15. Ο έλεγχος των εξόδων να γίνεται μέσω διακόπτη χειρός του ηλεκτροδίου και 

αντιεκρηκτικού  ποδοδιακόπτη ειδικής κατασκευής και πολλαπλών λειτουργιών. 

16. ύστημα συνεχούς παρακολούθησης και προστασίας ασθενή έναντι εγκαυμάτων, 

διαρρέοντος ρεύματος και διακοπής ουδέτερου ηλεκτροδίου, με οπτικοακουστική 

σήμανση και παράλληλη διακοπή της ισχύος εξόδου. Να δοθούν πλήρη στοιχεία του 

συστήματος αυτού. 

17. Να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών και να παρέχει κωδικοποιημένες ενδείξεις 

ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισμός της βλάβης. 

18. Θα αξιολογηθεί θετικά να διαθέτει  μνήμη  για εισαγωγή συγκεκριμένων πρωτοκόλλων 

θεραπείας με δυνατότητα ταχείας ανάκλησής των. 

19. Να παρέχει την δυνατότητα για συνεργασία χρήσης με σύστημα ARGON PLASMA 

20. Πλήρη στεγανότητα κατά τον καθαρισμό της με αντισηπτικά διαλύματα. 

21. Να συνοδεύεται από καλώδιο σύνδεσης γείωσης μίας χρήσεως και πολλαπλών 

χρήσεων  , αντιεκρηκτικό διπλό ποδοδιακόπτη μονοπολικής και διπολικής λειτουργίας, 

Δύο (2) χειρολαβές πολλαπλών χρήσεων, πλάκα γείωσης πολλαπλών χρήσεων, Ένα 

(1)  διπολικό καλώδιο,  Μία (1) διπολική λαβίδα bayonet – 18 cm περίπου- πολλαπλών 

χρήσεων. 

22. Να προσφερθούν, για επιλογή, όλα τα παρελκόμενα με τα οποία μπορεί να εξοπλισθεί. 

23. Πλεονεκτήματα πέραν, των ζητουμένων μπορούν να αναφερθούν για να 

αξιολογηθούν. 

24. Σο προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας 

(Operation Manual) στα ελληνικά και το Εγχειρίδιο υντήρησης (Service Manual, part 

list) του κατασκευαστή και όλους τους κωδικούς πρόσβασης σε όλα τα μενού. 

25. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του 

προς προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά 

σήμανσης CE, δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της 

Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή 

νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

 

ΑΝΑΡΡΟΥΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΣΡΟΦΗΛΑΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΔΟΤ: 2 

 

1. Σο υπό προμήθεια είδος θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, άριστης 

αντοχής και κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις (να 

αναφερθεί το πρώτο έτος κυκλοφορίας). 
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2. Σροχήλατη Αναρρόφηση κατάλληλη για όλες ανεξαιρέτως τις χρήσεις στο 

Φειρουργείο, Αναισθησιολογικό, Μαιευτικό, Γυναικολογικό, Ιατρεία, Κλινικές κλπ. 

3. Να διαθέτει 4 αντιστατικούς τροχούς απλής σχεδίασης και κατασκευής με σύστημα 

φρένων σε δύο από αυτούς. Η τροχήλατη βάση να μην οξειδώνεται και να είναι 

κατασκευασμένη από ειδικό υλικό. 

4. Ο κινητήρας να λειτουργεί με  πλήρη αντιεκρηκτικό σύστημα ασφαλείας και αντλία 

χωρίς να χρησιμοποιεί λάδια. Να έχει την δυνατότητα να αποκτά το επιθυμητό κενό 

σε πολύ σύντομο χρόνο, ώστε να είναι κατάλληλη για ήπια και ισχυρή αναρρόφηση. 

5. Να διαθέτει δύο άθραυστες φιάλες των  2 λίτρων τουλάχιστον, αποστειρούμενες και 

διαβαθμισμένες, αντιβακτηριακά φίλτρα και σωλήνα αναρρόφησης πολλαπλών 

χρήσεων. 

6. Nα μπορεί να δεχθεί κάνιστρα για σύστημα ασκών μίας χρήσης. 

7. Να διαθέτει μοχλό- επιλογέα φιάλης λειτουργίας χωρίς να απαιτείται σύνδεση του 

σωλήνα αναρρόφησης, για άμεση εναλλαγή των φιαλών. 

8. Να υπάρχει τριπλό σύστημα προστασίας κατά της υπερχείλισης ως εξής :  

 στη φιάλη εκκριμάτων μέσω φλοτέρ  

 φιαλίδιο υπερχείλισης εφοδιασμένο με φλοτέρ 

 αντιμικροβιακό φίλτρο 

9. Να λειτουργεί με ρυθμιζόμενο κενό έως 910 mbar. 

10. Nα παρέχει δυνατότητα αναρροφητικής ικανότητας τουλάχιστον 40 lit/λεπτό. 

11. Να διαθέτει μανόμετρο κενού σε δυο κλίμακες και ρυθμιστή κενού. 

12. Να διαθέτει διακόπτη μεμβράνης ON-OF για εύκολο καθαρισμό με ενδεικτική λυχνία 

λειτουργίας. 

13. Οι φιάλες, καπάκια, σωλήνες κ.λ.π. να δύναται να κλιβανιστούν  

14. Η όλη κατασκευή να πληροί τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφάλειας. 

15. Να έχει δυνατότητα παρατεταμένης λειτουργίας χωρίς υπερθερμάνσεις και να μην 

απαιτεί συχνές συντηρήσεις. 

16. Να μην επηρεάζει με παράσιτα τη λειτουργία του λοιπού ιατρικού εξοπλισμού. 

17. Να παρέχει Ηλεκτρική προστασία κατηγορίας ΙΙa (με διπλή μόνωση), IPX1 Προστασία 

από σταγόνες νερού, Σύπου BF. 

18. Να λειτουργεί με ρεύμα τάσης 220V 50Hz μέσω εύκαμπτου τριπολικού καλωδίου σε 

σύνδεση με ρευματολήπτη τύπου “σούκο”. 

19. Να είναι αθόρυβη. Η στάθμη θορύβου να είναι το μέγιστο  50db. 

20. Να αναφερθούν τα επιπλέον των απαιτούμενων προδιαγραφών τεχνικά 

χαρακτηρίστηκα για να αξιολογηθούν. 

21. Σο προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας 

(Operation Manual) στα ελληνικά , Εγχειρίδιο υντήρησης (Service Manual, part list) 

του κατασκευαστή και εγγύηση τουλάχιστον δυο έτη. 

22. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του 

προς προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα 
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ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά 

σήμανσης CE, δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της 

Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή 

νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

 

ΚΑΔΟ (ΚΟΤΒΑ) ΣΡΟΦΗΛΑΣΟ 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΔΟΤ: 3 

 
1. Να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο μέταλλο AISI 304 με υψηλή αντοχή σε 

απολυμαντικά υγρά. 

2. Να είναι προσαρμοσμένος σε τροχήλατη βάση ανοξείδωτη, που φέρει τρεις ή 

τέσσερις αντιστατικούς τροχούς και περιμετρικό προσκρουστήρα. 

3. Να είναι αποσπώμενος από τη βάση και η επιφάνεια του υλικού να είναι λεία χωρίς 

γωνίες, σχισμές ή κρύπτες. 

4. Να έχει χωρητικότητα 10 Lt περίπου. 

5. Να έχει λαβή ώθησης. 

 

ΚΑΜΠΟ  

ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΔΟΤ: 4 

 

1. Να είναι τροχήλατο. 

2. Να ρυθμίζεται το ύψος υδραυλικά από 550 έως 750 mm περίπου. 

3. Η βάση να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, 650 mm περίπου 

και να διαθέτει πέντε (5) ακτίνες για την καλύτερη σταθεροποίησή του. Να διαθέτει 

στήριγμα ποδιών σχήματος στεφάνης. 

4. Η επιφάνεια του καθίσματος διαμέτρου 40 εκ περίπου να είναι κυκλικού σχήματος, 

περιστρεφόμενη και να καλύπτεται  από δερματίνη ηλεκτρικά μονωμένη. 

5. Να διαθέτει  τοξοειδούς μορφής στήριγμα πλάτης ίδιου υλικού με της επιφάνειας. 

6. Οι  τροχοί να είναι ελευθέρας κινήσεως και ηλεκτρικά μονωμένοι, διαμέτρου 50 mm 

περίπου. 

 

ΑΠΙΝΙΔΨΣΗ ΜΕ ΜΟΝΙΣΟΡ 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΔΟΤ: 5 

 

1. Η συσκευή να είναι καινούρια, αμεταχείριστη, σύγχρονης τεχνολογίας (να αναφερθεί 

το έτος πρώτης κυκλοφορίας) και ανθεκτικής κατασκευής, κατάλληλη για χρήση σε όλους 

τους χώρους εντός νοσοκομείου. Να είναι σύμφωνη με τις διεθνής προδιαγραφές 

ασφαλείας και τα standards της IEC και να διαθέτει σήμανση CE. 
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2. Να είναι φορητή και να διαθέτει χειρολαβή μεταφοράς. Να είναι μικρού όγκου και το 

βάρος της  να μην υπερβαίνει τα 7 (εφτά) κιλά, συμπεριλαμβανομένων του τροφοδοτικού 

και της μπαταρίας. Να αναφερθούν οι διαστάσεις  της συσκευής αναλυτικά (ο μικρότερος 

όγκος και βάρος θα εκτιμηθούν).  

3. Να λειτουργεί με εσωτερικό τροφοδοτικό ρεύματος 220V/50Hz και με ενσωματωμένη 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Ο χρόνος πλήρους επαναφόρτισης της μπαταρίας να μην 

ξεπερνά τις 5 (πέντε)  ώρες.  Η συσκευή να δύναται  να εκτελέσει με φορτισμένη μπαταρία  

τουλάχιστον 80 απινιδώσεις στη μέγιστη αποδιδόμενη ενέργεια ή συνεχή λειτουργία 

τουλάχιστον 2 ώρες για παρακολούθηση ασθενούς (monitoring). Να μπορεί να 

λειτουργήσει από ρεύμα πόλεως και σε περίπτωση απουσίας της μπαταρίας. 

 

4. Ο απινιδωτής θα πρέπει : 

4.1 Να λειτουργεί οπωσδήποτε με διφασική τεχνολογία απινίδωσης ή νεότερη τεχνολογία και 

να αναφερθεί η μέγιστη αποδιδόμενη ενέργεια σε Joules.  

4.2 Να μετράει αυτόματα την εκάστοτε διαθωρακική αντίσταση του ασθενούς και να 

προσαρμόζει τον παλμό απινίδωσης σύμφωνα με αυτή. 

4.3 Να εκτελεί σύγχρονη , ασύγχρονη, εξωτερική χειροκίνητη και ημι-αυτόματη απινίδωση. 

4.4 Να διαθέτει φωνητικά και γραφικά μηνύματα καθοδήγησης του χειριστή για την 

ημιαυτόματη απινίδωση. Να λειτουργεί σύμφωνα με τα νέα πρωτόκολλα του Ευρωπαϊκού 

υμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC Guidelines 2005) και να παρέχει οδηγία για ΚΑΡΠΑ 

διάρκειας δυο λεπτών μετά από κάθε απινίδωση. 

4.5  ε χειροκίνητη λειτουργία, να αποδίδει την ενέργεια σε τουλάχιστον δέκα (10) διαστήματα 

επιλογής ενέργειας κατά την σύγχρονη και ασύγχρονη απινίδωση. Να αναφερθούν 

αναλυτικά.   

4.6 ε χειροκίνητη λειτουργία, να διαθέτει δυνατότητα προεπιλογής πρωτοκόλλου απινίδωσης 

για την αποδιδόμενη ενέργεια κατά το 1ο , 2ο και 3ο σοκ.   

4.7 Ο χρόνος φόρτισης στη μέγιστη ενέργεια  να είναι μικρότερος η ίσος των 8 

δευτερολέπτων. 

4.8 Να παρέχει θεραπεία απινίδωσης μέσω PADDLES καθώς και μέσω αυτοκόλλητων 

ηλεκτροδίων για απινίδωση από απόσταση. Σα πλήκτρα απινίδωσης (επιλογή ενέργειας, 

φόρτιση, απινίδωση) να βρίσκονται τοποθετημένα τόσο πάνω στη συσκευή όσο και 

πάνω στα paddles εργονομικά και αριθμημένα (1-2-3) για την εύκολη και άμεση 

λειτουργία του απινιδωτή. 

4.9 Να διαθέτει δυνατότητα χειροκίνητης αποφόρτισης του απινιδωτή (DISARM). Επίσης η 

συσκευή να αποφορτίζει αυτόματα με την πάροδο εξήντα περίπου δευτερολέπτων, 

εφόσον δεν χορηγηθεί η ενέργεια, για λόγους ασφαλείας. 

 

 

5. Σο μόνιτορ θα πρέπει : 

5.1 Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας (LCD / TFT), υψηλής ανάλυσης και  με διαγώνιο 

μεγαλύτερη των 5‟‟ ιντσών. 
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5.2 Να διαθέτει δυο κανάλια απεικόνισης για την ταυτόχρονη παρακολούθηση δυο 

διαφορετικών απαγωγών ΗΚΓραφήματος. 

5.3 Να παρέχει ψηφιακά μηνύματα για την επιλεγμένη απαγωγή ΗΚΓτος, την ενίσχυση, 

αριθμητική ένδειξη του καρδιακού ρυθμού, την επιλεγμένη ενέργεια απινίδωσης, τα άνω 

και κάτω όρια συναγερμών, δείκτες συγχρονισμένης απινίδωσης, την κατάσταση 

λειτουργίας του απινιδωτή και της μπαταρίας καθώς και γραφικά  μηνύματα 

καθοδήγησης του χειριστή κατά την αυτόματη απινίδωση κλπ.  

5.4 Να διαθέτει ειδικό φίλτρο αναγνώρισης παλμού εμφυτεύσιμου βηματοδότη. 

5.5 Θα εκτιμηθούν: α) δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας κατά προτίμηση αυτόματη, β) 

δυνατότητα παγώματος (freeze) γ) δυνατότητα ρύθμισης της αντίθεσης (contrast) δ) 

πλήκτρα αφής, ε) αδιάβροχο πληκτρολόγιο  

   

6. Σο καταγραφικό θα πρέπει : 

6.1 Να είναι θερμικό, υψηλής ανάλυσης , δυο καναλιών με ταχύτητα καταγραφής 25mm/sec. 

6.2 Να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία ύστερα από απινίδωση και ύστερα από ενεργοποίηση 

των συναγερμών. 

6.3 το χαρτί να καταγράφονται το ηλεκτροκαρδιογράφημα, καρδιακός ρυθμός, η ενέργεια 

απινίδωσης, η διαθωρακική αντίσταση, ενδείξεις συγχρονισμένης απινίδωσης, η ώρα και 

η ημερομηνία κ.α. 

6.4 Να δέχεται θερμικό χαρτί εμπορίου. 

 

7.  Η συσκευή να διαθέτει : 

7.1  Δυνατότητα λήψης ΗΚΓραφήματος μέσω των paddles/pads, 3-πολικού καλωδίου 

ασθενή. 

7.2  Ενίσχυση ΗΚΓτος τουλάχιστον 0.5 – 2 cm/mV. 

7.3  Ηχητική ένδειξη QRS με ρυθμιζόμενη ένταση. 

7.4  υναγερμούς (Alarms) για όλες τις παραμέτρους παρακολούθησης με ρυθμιζόμενη 

ηχητική ένδειξη.  

7.5 Ενσωματωμένη ψηφιακή μνήμη αποθήκευσης δεδομένων και δυνατότητα είτε μέσω USB 

αποσπώμενης μνήμης (flash memory είτε ασύρματης μεταφοράς τους σε Η/Τ. 

7.6 ύστημα αυτόματου καθημερινού ελέγχου των κυκλωμάτων και του λογισμικού.. Επίσης 

να διαθέτει δυνατότητα χειροκίνητου ελέγχου από το χειριστή. 

7.7 Να συνοδεύεται από PADDLES εξωτερικής απινίδωσης ενηλίκων και παιδιατρικά, ζεύγος 

αυτοκόλλητων ακτινοδιαπερατών PADS απινίδωσης/ βηματοδότησης, συνδετικό καλώδιο 

απινίδωσης/ βηματοδότησης, 3-πολικό, χαρτί εκτυπωτή και όλα τα απαραίτητα 

εξαρτήματα για την λειτουργία του. 

7.8 Να συνοδεύεται οπωσδήποτε με κατάλληλο τροχήλατο τραπεζίδιο (με συρτάρι και ράφια, 

να περιγραφεί). 

7.9 Σο προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας (Operation 

Manual) στα ελληνικά, το Εγχειρίδιο υντήρησης (Service Manual, part list) του 

κατασκευαστή και όλους τους κωδικούς πρόσβασης σε όλα τα μενού. 
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7.10 Να αναφερθούν τα επιπλέον των απαιτούμενων προδιαγραφών τεχνικά χαρακτηρίστηκα 

για να αξιολογηθούν. 

7.11 Να προσφερθεί με 2 έτη εγγύηση τουλάχιστον και να γίνει εκπαίδευση στην χρήση και το 

service της συσκευής. 

 

8. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του 

προς προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης 

CE, δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής 

κλπ). Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα 

αντίγραφα. 

 

ΛΑΜΠΑ ΑΠΟΣΕΙΡΨΗ ΦΨΡΟΤ 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΔΟΤ: 6 

 
1. Η υπό προμήθεια συσκευή θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη, 

σύγχρονης οπωσδήποτε τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που 

απαιτούνται. 

2. Η λάμπα αποστείρωσης χώρου να λειτουργεί με ρεύμα δικτύου πόλης 220V/50Hz μέσω 

εύκαμπτου τριπολικού καλωδίου σε απ ΄ευθείας σύνδεση με ρευματολήπτη τύπου 

«ΟΤΚΟ». Να αναφερθεί η κατανάλωση προς αξιολόγηση η οποία να μην είναι 

μεγαλύτερη από 150 W. 

3. Η Λάμπα Αποστείρωσης να επιτρέπει την αποστείρωση του μικροβιακού φορτίου στον 

αέρα παρουσία προσώπων. Η συνοχή της επεξεργασίας να επιτρέπει τη μέγιστη 

κατάσταση της υγιεινής. 

4. Να είναι επιτοίχια και να συμπεριλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την 

τοποθέτηση της. Να αναφερθούν οι διαστάσεις προς αξιολόγηση. 

5. Να έχει περιοχή επιφάνειας κάλυψης προς αποστείρωση μεγαλύτερη από 25 

τετραγωνικά μέτρα και όγκο περιβάλλοντα χώρου τουλάχιστον 60 – 80 m3. 

6. Να διαθέτει λάμπα UV με χρόνο ζωής  μεγαλύτερο από 4.000 ώρες. Να αναφερθεί ο 

τύπος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. 

7. Να διαθέτει ισχυρό και αθόρυβο ανεμιστήρα με αναρροφητική ικανότητα τουλάχιστον 

140 m3/h. 

8. Ο βαθμός αποστείρωσης C.M.T. να είναι 99% 

9. Να αναφερθούν τα επιπλέον των απαιτούμενων προδιαγραφών τεχνικά 

χαρακτηρίστηκα για να αξιολογηθούν. 

10. Σο προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας 

(Operation Manual) στα ελληνικά και το Εγχειρίδιο υντήρησης (Service Manual, part 

list) του κατασκευαστή. 

11. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του 

προς προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης 
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CE, δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας 

Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως 

επικυρωμένα αντίγραφα.                    

 

 

ΚΛΙΝΗ ΣΟΚΕΣΟΤ 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΔΟΤ: 7 

 
1. Να είναι τελευταίας τεχνολογίας, κατάλληλη για γυναικολογικές εξετάσεις και 

τοκετούς. Να είναι βαριάς κατασκευής, τροχήλατη με ισχυρό σύστημα 

σταθεροποίησης. 

2. Η κλίνη  να είναι 3 τμημάτων, πλήρης με ειδικό στρώμα 3 τμημάτων με  κάλυμμα. 

3. Να διαθέτει τμήμα  ποδιών που να αποθηκεύεται εύκολα και γρήγορα κάτω από την 

επιφάνεια της κλίνης .  

4. Η κλίνη  να είναι ηλεκτροκίνητη. Οι κινήσεις της πλάτης, και της αυξομείωσης του 

ύψους να γίνονται ηλεκτρικά. 

5. Να διαθέτει τηλεχειριστήριο από το οποίο να εκτελούνται όλες οι ηλεκτροκίνητες 

κινήσεις της κλίνης. Η θέση του χειριστηρίου να εξασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση 

από τον ασθενή αλλά και το νοσηλευτικό προσωπικό.  

6. Να διαθέτει σύστημα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας με ενσωματωμένο φορτιστή. 

7. Να διαθέτει αμφίπλευρο σύστημα επείγουσας κίνησης CPR 

8. Να παίρνει θέση Trendelenburg . 

9. Να διαθέτει 4 τροχούς, εκ των οποίων ο ένας κατευθυντήριος, διαμέτρου περίπου 15 

εκ., με κεντρικό σύστημα πέδησης. 

10. Να διαθέτει ρυθμιζόμενα προστατευτικά πλαϊνά.  

11. Να διαθέτει στρώμα διαστάσεων περίπου 200 x 85 εκ με εξωτερικό κάλυμμα. Να 

αναφερθούν όλα τα χαρακτηρίστηκα του στρώματος το οποίο να διαθέτει CE .   

12. Ρύθμιση ύψους περίπου 55 -100 εκ. 

13. Ρύθμιση πλάτης από την οριζόντια θέση, 60° τουλάχιστον. 

14. Να διαθέτει 2 υποδοχές για στατό ορών. 

15. Να φέρει ενιαία μετώπη κεφαλής από μη αναφλέξιμο υλικό εύκολα 

προσθαφαιρούμενη με ενσωματωμένες χειρολαβές μεταφοράς. 

16. Θα αξιολογηθεί θετικά να διαθέτει φώτα νυκτός. 

17. Να διαθέτει τα ακόλουθα εξαρτήματα: 

 Ρυθμιζόμενα στηρίγματα ποδιών. 

 Ένα στατό ορών, με τουλάχιστον 2 άγκιστρα. 

 Προσθαφαιρούμενη λεκάνη περισυλλογής υγρών. 
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 Λαβές οδυνών 

18. Να επιδέχεται βάρος τουλάχιστον 180 kg. 

19. Να προσφερθεί ξεχωριστά στην οικονομική προσφορά προς επιλογή πλήρης σειρά 

εξαρτημάτων.  

20. Σο προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας 

(Operation Manual) στα ελληνικά και το Εγχειρίδιο υντήρησης (Service Manual, 

part list) του κατασκευαστή πλήρες. Να παραδοθεί αν υπάρχει οποιοσδήποτε 

κωδικός πρόσβασης στα μενού με το μηχάνημα. 

21. Να αναφερθούν τα επιπλέον των απαιτούμενων προδιαγραφών τεχνικά 

χαρακτηρίστηκα για να αξιολογηθούν. 

22. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του 

προς προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά 

σήμανσης CE, δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της 

Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή 

νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

 

ΚΑΡΔΙΟΣΟΚΟΓΡΑΥΟ 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΔΟΤ: 8 

 

1. Η υπό προμήθεια συσκευή θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη, 

σύγχρονης οπωσδήποτε τεχνολογίας (να αναφερθεί το πρώτο έτος κυκλοφορίας) 

και να περιλαμβάνει όλες τις συσκευές ή εξαρτήματα που απαιτούνται για την 

διενέργεια πλήρους αντίστοιχης εξέτασης. 

2. Ο καρδιοτοκογράφος να πληροί τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλούς λειτουργίας 

και υγιεινής. 

3. Να είναι μικρού βάρους και διαστάσεων για εύκολη μεταφορά, ανθεκτικής 

κατασκευής με δυνατότητα εύκολου καθαρισμού και να είναι εργονομικός και 

εύκολος στη χρήση του. 

4. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220 V/50 Hz, με ρευματολήπτη τύπου «σούκο».  

5. Να φέρει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία και αυτόματο σύστημα 

φόρτισης (AUTO CHARGE). Να λειτουργεί, κατ‟ επιθυμία του χειριστή, είτε με σύνδεση 

στο δίκτυο 220V/50 Hz είτε με χρήση αποκλειστικά της  ενσωματωμένης μπαταρίας. 

Επίσης να διαθέτει ένδειξη κατάστασης μπαταρίας και ένδειξη φόρτισης 

6. Να είναι κατάλληλος για τη μέτρηση του καρδιακού παλμού του εμβρύου, της 

κινητικότητας του εμβρύου, τη δραστηριότητας της μήτρας, καθώς και για την 

παρακολούθηση της κύησης διδύμων 

7. Να έχει την δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης και καταγραφής των κινήσεων του 

εμβρύου, για τον έλεγχο της κινητικότητας του εμβρύου. 

8. Να παρέχει δυνατότητα λήψης άμεσου καρδιογραφήματος του εμβρύου και της 

πίεσης ενδομήτρια.  
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9. Να διαθέτει 2 κεφαλές υπερήχων, για γρήγορο και εύκολο εντοπισμό των δίδυμων 

εμβρύων. Να απαιτούνται όσο το δυνατόν λιγότερες μετακινήσεις των κεφαλών για 

εντοπισμό των σφίξεων των εμβρύων κατά την μετατόπισή τους. 

10. Να διαθέτει παρακολούθηση της δραστηριότητας της μήτρας μέσω 

τοκοδυναμομέτρου (TOCO). Να διαθέτει επίσης δυνατότητα „TOCO ZERO‟ 

(μηδενισμός της μέτρησης τοκοδυνομετρίας). 

11. Οι κεφαλές να είναι υψηλών προδιαγραφών αντοχής, καθώς επίσης να είναι 

αδιάβροχοι. Να είναι δυνατός ο εύκολος οπτικός διαχωρισμός (χρωματική 

κωδικοποίηση) και η αντιστοίχηση τους με τις ενδείξεις της οθόνης. Να αναφερθούν 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους για να αξιολογηθούν ανάλογα. Θα εκτιμηθεί η 

αυτόματη αναγνώριση των μορφοτροπέων από τη συσκευή. 

12. Να διαθέτει μορφομετατροπέα που με την χρήση χαμηλής συχνότητας ηχητικών 

δονήσεων, να ερεθίζει το έμβρυο με αποτέλεσμα την βελτίωση των αποτελεσμάτων 

του NST. (Fetal Acoustic  Stimulator). 

13. Να έχει την δυνατότητα καταγραφής καρδιακών παλμών από 30 - 250 καρδιακούς 

παλμούς το λεπτό περίπου. 

14. Να διαθέτει ρύθμιση της έντασης του ήχου του καρδιακού ρυθμού. 

15. Να διαθέτει σύστημα απόρριψης παρασίτων. 

16. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη 5‟‟ τουλάχιστον για την απεικόνιση της δραστηριότητας 

της μήτρας και του  καρδιακού ρυθμού τού εμβρύου και της μητέρας, της ώρας, της 

ημερομηνίας, μηνυμάτων κ.λ.π. 

17. Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμογραφικό καταγραφικό για την εκτύπωση σε  

διαβαθμισμένο χαρτί καρδιοτοκογραφήματος των κυματομορφών του καρδιακού  

ρυθμού και της δραστηριότητας της μήτρας. Να έχει τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 

ταχύτητες καταγραφής. Να τυπώνει την ώρα,  ημερομηνία,  ταχύτητα καταγραφής, 

τρόπο παρακολούθησης, σημειωτή συμβάντων,  κ.λ.π. 

18. Κατά την παρακολούθηση των διδύμων να είναι δυνατή η καταγραφή των σφύξεων 

των εμβρύων σε διαφορετικές κλίμακες στο καταγραφικό χαρτί για την αξιόπιστη 

διάκρισή τους. 

19. Να διαθέτει μνήμη δεδομένων ώστε σε περίπτωση εξάντλησης του καταγραφικού 

χαρτιού να υπάρχει δυνατότητα  μελλοντικής εκτύπωσης. 

20. Να έχει ειδικό σύστημα συναγερμών για εντοπισμό βραδυκαρδίας και ταχυκαρδίας, 

διακυμάνσεις καρδιακού ρυθμού εμβρύου, κ.λ.π. Να διαθέτει όρια συναγερμού για 

τις παραμέτρους μέτρησης του εμβρύου και της μητέρας. Να αναφερθούν οι 

παράμετροι προς αξιολόγηση. 

21. Να διαθέτει αυτοέλεγχο καλής λειτουργίας (self test), σύστημα αυτοδιάγνωσης 

βλαβών που να υποδεικνύονται με μηνύματα λάθους (error codes), τέλους χαρτιού 

κ.λ.π. 

22. Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να έχει την 

δυνατότητα εκτύπωσης αντιγράφων (από την μνήμη). 

23.  Να διαθέτει μέτρηση αναίμακτης πίεσης και του κορεσμού οξυγόνου της μητέρας.  
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24. Να είναι έτοιμος για πλήρη λειτουργία. Να προσφερθεί μαζί με όλα τα διατιθέμενα 

παρελκόμενα (κεφαλές, καλώδια, κλπ.) για την άμεση χρησιμοποίηση του. Να 

αναφερθούν απαραίτητα προς αξιολόγηση, όλα τα διατιθέμενα παρελκόμενα. 

25. Να συνοδεύεται οπωσδήποτε με κατάλληλο τροχήλατο τραπεζίδιο, να περιγραφεί. 

26. Να αναφερθούν τα επιπλέον των απαιτούμενων προδιαγραφών τεχνικά 

χαρακτηρίστηκα για να αξιολογηθούν. 

27. Σο προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας 

(Operation Manual) στα ελληνικά, το Εγχειρίδιο υντήρησης (Service Manual, part 

list) του κατασκευαστή και όλους τους κωδικούς πρόσβασης σε όλα τα μενού. 

28. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του 

προς προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά 

σήμανσης CE, δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της 

Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή 

νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

 

 

 

ΘΗΛΑΣΡΟ 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΔΟΤ: 9 
ΓΕΝΙΚΑ 

1. Η υπό προμήθεια συσκευή θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη, 

σύγχρονης οπωσδήποτε τεχνολογίας  και να περιλαμβάνει όλες τις συσκευές ή 

εξαρτήματα που απαιτούνται για την διενέργεια πλήρους διαδικασίας 

απογαλακτισμού. 

2. Να αποτελείται από την ηλεκτρική αντλία αποσυμφόρησης στήθους μονής και 

διπλής άντλησης και το χειροκίνητο θήλαστρο. 

3. Να αναφερθούν τα επιπλέον των απαιτούμενων προδιαγραφών τεχνικά 

χαρακτηρίστηκα για να αξιολογηθούν. 

4. Σο προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας 

(Operation Manual) στα ελληνικά και το Εγχειρίδιο υντήρησης (Service Manual, 

part list) του κατασκευαστή. 

5. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του 

προς προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά 

σήμανσης CE, δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της 

Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή 

νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

  

ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΑΠΟΤΜΥΟΡΗΗ ΣΗΘΟΤ 

ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗ ΑΝΣΛΗΗ 

1. Να είναι ηλεκτρική και να λειτουργεί με τάση 220V~/50-60Hz ή 12VDC 
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2. Να είναι μικρού όγκου και βάρους  

3. Να είναι ιδανική για χρήση σε κλινικές για περιόδους μακροχρόνιας χρήσης 

4. Να είναι ιδανική για τον φυσιολογικό και φυσικό ρυθμό απομύζησης που 

ανταποκρίνεται στον κύκλο απομύζησης του μωρού.  

5. Να διαθέτει σύστημα δύο (2)φάσεων ή πολλαπλών φάσεων αυτόματης λειτουργίας.  

6. Να είναι αθόρυβη και με ηλεκτρικό μοτέρ το οποίο να μην παρουσιάζει την 

παραμικρή δόνηση 

 

Να μπορεί να δέχεται χειροκίνητο θήλαστρο το οποίο:    

1. Να είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο, το οποίο δεν περιέχει το χημικό 

συστατικό Bisphenol A.  

2. Να είναι εύκολο και  υγιεινό στην χρήση του. Σο μητρικό γάλα  να μην έρχεται σε 

επαφή  με το σύστημα άντλησης.  Όλα τα επιπλέον  μέρη να μπορούν εύκολα να 

πλυθούν με το χέρι ή σε πλυντήριο πιάτων και να μπορούν να αποστειρωθούν είτε 

χρησιμοποιώντας κρύα μέθοδο αποστείρωσης ή βρασμό  

3. Να περιέχει πολύ καλά σχεδιασμένα εξαρτήματα που να επιτρέπουν το γάλα να 

αντληθεί απευθείας μέσα στο βρεφικό  μπουκάλι και να μην χρειάζεται να 

μεταφέρεται από ένα δοχείο σε ένα άλλο  

4. Να διαθέτει ευκανόνιστο κενό (vacuum) μέσα σε ασφαλή όρια για να βεβαιώνει την 

ήπια και αποτελεσματική άντληση του μητρικού γάλακτος 

5. Να δέχεται τα περισσότερα βρεφικά μπουκάλια στο συμβατό σπείρωμα βιδώματος 

στην μονάδα άντλησης 

 

ΜΗΦΑΝΗΜΑ ΚΡΤΟΠΗΞΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΔΟΤ: 10 

 

1. Σο υπό προμήθεια είδος θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, άριστης 

αντοχής και κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. 

2. Κρυοπηξία  κατάλληλη για Μαιευτική χρήση. 

3. Να είναι εύκολη στην μετακίνηση, να είναι ελαφριά και να έχει εργονομικό σχεδιασμό. 

4. Να μπορεί να γίνεται η αντικατάσταση των τιπς κρυοπηξίας κατά την διάρκεια της 

επέμβασης χωρίς εξαέρωση. 

5. Για την ασφάλεια της κρυοπηξίας να διαθέτει μονωμένο αισθητήρα. 

6. Να πραγματοποιεί αξιόπιστη μη ηλεκτρική λειτουργία. 

7. Να διαθέτει σύστημα αποθήκευσης των άκρων της κρυοπηξίας και έξοδο σύνδεσης 

για απαγωγέα αερίων, ώστε να εξάγει τα αέρια από το δωμάτιο θεραπείας. Να 

συνδέεται με τον απαγωγέα αερίων του Νοσοκομείου. 

8. Να διαθέτη συσκευή απελευθέρωσης πίεσης. 

9. Να γίνεται γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση σφίγγοντας απλώς τη στρόφιγγα με το 

χέρι.  
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10. Να πραγματοποιεί χρωματική κωδικοποίηση στο μανόμετρο ένδειξης πίεσης της 

φιάλης στην κρυοπηξία. 

11. Να διαθέτει σχεδιασμό compact για αποθήκευση των διάφορων εξαρτημάτων της 

κρυοπηξίας. 

12. Να συμπαραδίδεται με:  

 Πλήρες σύστημα κρυοπηξίας. 

 3 Υιάλες αζώτου ή CΟ2 

 Σροχήλατη βάση  

 Τποδοχή για στήριξη της λαβής. 

 Όλα τα άκρα (tips) σε διάφορα μεγέθη για Μαιευτική και Γυναικολογική 

χρήση. Να αναφερθούν και να περιγραφούν αναλυτικά.  

13. Σο προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας 

(Operation Manual) στα ελληνικά και το Εγχειρίδιο υντήρησης (Service Manual, 

part list) του κατασκευαστή. 

14. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του 

προς προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά 

σήμανσης CE, δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της 

Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή 

νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 

ΑΝΑΡΡΟΥΗΗ ΚΕΝΟΤ ΣΡΟΦΗΛΑΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΔΟΤ: 11 

 

1. Η αναρρόφηση να είναι εξ‟ ολοκλήρου ανοξείδωτης κατασκευής με τέσσερις (4) 

αντιστατικούς τροχούς, από τους οποίους οι δύο να έχουν φρένο. 

2. Να είναι συμπαγούς κατασκευής, ανθεκτική, τελευταίας τεχνολογίας, σχεδιασμένη 

έτσι ώστε να μην επιτρέπει την δημιουργία εστιών μόλυνσης – σκουριάς και με 

δυνατότητα εύκολου καθαρισμού και απολύμανσης. 

3. Να αποτελείται από ανοξείδωτη κεφαλή με μανόμετρο.  

4. Να έχει ενσωματωμένο διακόπτη on-off και περιστροφικό διακόπτη συνεχούς 

ρύθμισης κενού από 0 έως 0,8 bar με εσωτερική μεμβράνη. 

5. Η ικανότητα αναρρόφησης στο μέγιστο κενό να είναι της τάξης των 50 lt/min 

περίπου. 

6. Να συνοδεύεται από συνδετικό σωλήνα υψηλής πίεσης για τη λήψη κενού από τον 

τοίχο  σωλήνα αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων. 

7. Να διαθέτει δύο (2) φιάλες των 3 λίτρων με αρίθμηση, άθραυστες  με δυνατότητα 

αποστείρωσης. Να έχει δυνατότητα τοποθέτησης σάκων μιας χρήσεως. 

8. Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας υπερπλήρωσης, με πρόσθετη άθραυστη φιάλη 

υπερχείλισης και βαλβίδα ασφαλείας ούτως ώστε να μην περνούν τα εκκρίματα στο 

κύκλωμα του κενού. 

9. Όλα τα εξαρτήματα να αποστειρώνονται σε κλίβανο ατμού. 
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10. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του 

προς προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά 

σήμανσης CE, δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της 

Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή 

νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 
 

 

ΠΙΕΟΜΕΣΡΟ ΣΡΟΦΗΛΑΣΟ 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΔΟΤ: 12 

 

1. Να προσφερθεί ωρολογιακό σφυγμομανόμετρο κατάλληλο για Νοσοκομειακή χρήση. 

2. Να διαθέτει μανόμετρο με μεγάλη πρόσοψη , περίπου 15 cm, με ευδιάκριτα νούμερα 

για την ανάγνωση των μετρήσεων, με υποδιαιρέσεις 0-300 mmHg. 

3. Περιχειρίδα κανονικού μεγέθους ενηλίκων  η οποία  να είναι ανθεκτικής κατασκευής, με 

σταθερή στήριξη στον βραχίονα  

4. Ελαστικό αεροθάλαμο  ο οποίος να έχει την δυνατότητα να διογκώνεται μέχρι το 

μέγιστο της πιέσεως χωρίς τον φόβο σκασίματος . Οι ελαστικοί σωλήνες του να είναι 

αρκετού μήκους. Να διαθέτει σωλήνα σπιράλ μήκους 2 μέτρων περίπου και συνδετικά 

μεταλλικά για εύκολη αποσύνδεση της περιχειρίδας και του σωλήνα. 

5. Βαλβίδα η οποία να  φέρει  στρόφιγγα για την ρύθμιση του εισερχόμενου αέρα.  

6. Πουάρ το οποίο να είναι από ελαστικό καλής ποιότητας. Να είναι εύχρηστο στις 

αυξομειώσεις πίεσης του χεριού. 

7. Να διαθέτει μέγιστη ακρίβεια, με απόκλιση 1% για όλο το εύρος το οποίο να είναι από 

0-300 mmHg. 

8. Η τροχήλατη βάση να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο υλικό για να μην 

σκουριάζει, να έχει καλάθι για την τοποθέτηση όλων των παρελκόμενων και να είναι 

μεταβλητού ύψους. 

9. Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών. 

10. Σo ανωτέρω είδος να έχει CE MARK και να διατίθεται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο 

που έχει ΕΝ ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Τ.Α. ΔΤ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04. 

 

ΛΤΦΝΙΑ ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ  

ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΔΟΤ: 13 

 

1. Υορητή Εξεταστική λυχνία LED τροχήλατη. Να αναφερθεί ο αριθμός των LED 

2. Η μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς φωτός στον προβολέα να είναι 45.000 lux τουλάχιστον, 

στο 0,5 m. Μεγαλύτερη ένταση θα αξιολογηθεί θετικά. 

3. Επιλογή της έντασης σε διαβαθμίσεις. 
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4. Κεφαλή λυχνίας κατασκευής από υλικό ανθεκτικό στον καθαρισμό με απολυμαντικά. 

Η διάμετρος της κεφαλής να είναι τουλάχιστον 150 mm, να αναφερθεί για να 

αξιολογηθεί. 

5. Να περιγραφεί το βάθος πεδίου εργασίας όπως αυτό περιγράφεται στο IEC δηλαδή 

Depth of Ilumination L1+L2 , τουλάχιστον 80 cm. 

6. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση  η συνολική εκπεμπόμενη ακτινοβολία (Ee:W/m2). 

7. Η χρωματική θερμοκρασία του φωτισμού να είναι περίπου 4.000Κ . 

8. Ο δείκτης Φρωματικής απόδοσης (Ra) να είναι σύμφωνος με τα Ευρωπαϊκά 

Πρότυπα. Να είναι τουλάχιστον 92, μεγαλύτερη τιμή θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα. 

9. Να συνοδεύεται με άξονα και βάση στήριξης,  τροχήλατης. 

10. Να διαθέτει σπαστό βραχίονα διπλής τουλάχιστον αρθρώσεως κατάλληλου μήκους, 

εύχρηστο και υψηλής αντοχής. 

11. Όλες οι κινήσεις ναι γίνονται εύκολα μέσω χειρολαβής. 

12. Οι λυχνία να έχει μεγάλο χρόνο ζωής, να αναφερθεί για να αξιολογηθεί. 

13. Η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στον φωτιζόμενο χώρο να είναι η μικρότερη 

δυνατή. Να αποτρέπεται η ανάπτυξη υπέρυθρης ακτινοβολίας. 

14. Να έχει μεγάλη διάμετρο φωτεινού πεδίου , τουλάχιστον 140 mm . 

15. Σάση 230V/5OHz μετασχηματιζόμενη. 

16. Επίσης να συνοδεύεται και με ότι άλλο εξάρτημα απαιτείται για άμεση χρήση και 

πλήρη χρησιμοποίησή της. 

17. Να συνοδεύεται από τεχνικά εγχειρίδια του οίκου κατασκευής. 

18. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του 

προς προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά 

σήμανσης CE, δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της 

Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή 

νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. 
 

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΣΑΞΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

(Απιθ. Ππωτ.: 906/02-02-2011 & 5712/13-07-2017) 

 

1. ΣΟΤΜΠΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 
 
ΠΔ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ 

 
2. ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ 
 
ΠΔ ΥΗΜΙΚΩΝ - ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 
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3. ΜΗΛΙΟ ΠΑΥΑΛΗ 
 
ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΞΕΝΟΔΟΦΙΑΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΔΟΤ: 14 

ΤΚΕΤΗ TV ΜΕ ΒΑΗ ΣΟΙΦΟΤ 

 

1. Σηλεόραση νέας τεχνολογίας  επίπεδη με τύπο Οθόνης  LED. Να αναφερθεί ο τύπος 

κατασκευής  LED.  

2. Σο μέγεθος οθόνης  να είναι τουλάχιστον 24 ιντσών. 

3. Να διαθέτει ανάλυση οθόνης τουλάχιστον 1366 Φ 768. 

4. Να διαθέτει αναλογικό και ψηφιακό  τηλεοπτικό δέκτη (DVB-T). 

5. υνολική ισχύς ήχου τουλάχιστον 10 Watt. 

6. υχνότητα τηλεόρασης τουλάχιστον 100 Hz. 

7. Να διαθέτει συνδέσεις HDMI, USB. 

8. Να διαθέτει HOTEL MENU που περιέχει ρυθμίσεις όπως το κλείδωμα του μενού 

προγραμματισμού ρυθμίσεων των καναλιών, καθορισμός ανώτατου ορίου 

εντάσεως ήχου και ενεργοποίηση της τηλεόρασης σε συγκεκριμένο κανάλι. 

9. Να παραδοθεί με την αντίστοιχη  βάση στήριξης για τον τοίχο με δυνατότητα 

περιστροφής και όλα τα παρελκόμενα για πλήρη λειτουργία. 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΔΟΤ:15 

 

ΧΤΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟ 

 
Φωρητικότητας περίπου 115 L , με δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας, με αντί- μικροβιακή 

εσωτερική επένδυση, NO FROST, ενεργειακής κλάσης Α+, φιλικό στο περιβάλλων. 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΔΟΤ: 16 

 

ΧΤΓΕΙΟ 25O L 
 

Φωρητικότητας περίπου 250 L , με δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας, με αντί- μικροβιακή 

εσωτερική επένδυση, NO FROST, ενεργειακής κλάσης Α+ τουλάχιστον, φιλικό στο 

περιβάλλων. 
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ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΔΟΤ: 17 

 

 ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ (DESKTOP) 
 
            Η/Τ  

 CPU ανάλογων δυνατοτήτων με  INTEL CORE I3 τουλάχιστον 

 RAM: 4GB  

 HDD 500GB SATA II τουλάχιστον  

 VGA INTERGRATED,  

 DVDRW,  

 KEYBOARD-MOUSE(OPTICAL) 

 PSU 450W 

 MS WINDOWS 7 PRO GR. 

 Εγγύηση 2 έτη 

 

Οθόνη 

Οθόνη 19‟‟ LCD 

Διαγώνιος: 19”, ανάλυση: 1366x768 VGA, χρόνος απόκρισης : 5ms (το ελάχιστο)  γωνίες 

θέασης : οριζόντια:170 μοίρες, κατακόρυφα: 170 μοίρες (το ελάχιστο), κοντράστ: 1000:1 (το 

ελάχιστο), φωτεινότητα: 250 cd/m2 (το ελάχιστο), εγγύηση 2 έτη. 

 

Άλλες απαιτήσεις 

 

Σο λειτουργικό σύστημα των υπολογιστών θα είναι εγκατεστημένο και πλήρως δοκιμασμένο 

και ενεργοποιημένο. 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΔΟΤ: 18 

 

ΕΚΣΤΠΨΣΗ ( ΜΟΝΟΦΡΨΜΟ LASER ) 
 
 
Εκτυπωτής : 

Μονόχρωμη εκτύπωση Laser. 

Έως 1200 x 1200 dpi 

Μέχρι 30 σελίδες ανά λεπτό, σε κανονική ποιότητα, Α4 

Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4)  50.000 τουλάχιστον 

Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου (φύλλα) τουλάχιστον 200 

Συπική μνήμη 128 MB τουλάχιστον 

υμβατά λειτουργικά συστήματα: Microsoft Windows XP Professional, Windows7, Windows 

10. 

υνδεσιμότητα: Ethernet, USB.  

Εγγύηση ενός έτους 
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ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΔΟΤ: 19 

 

ΧΗΥΙΑΚΗ ΣΗΛΕΥΨΝΙΚΗ ΤΚΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗΛΕΥΨΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ALCATEL 4400 
Χηφιακή τηλεφωνική συσκευή 2-σύρματου τύπου EURO – ISDN με (So) Interface, συμβατή 

με τηλεφωνικό κέντρο Alcatel 4400, ενδεικτικού τύπου 4004. 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΔΟΤ: 20 

 

ΣΗΛΕΥΨΝΙΚΗ ΤΚΕΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΑΠΛΗ 

 

Απλή αναλογική συσκευή PSTN  με δυνατότητα επανάκλησης (REDIAL) . 

Φρώματος μαύρο ή ανθρακή . 

 

 

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΣΑΞΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

(Απιθ. Ππωτ.: 906/02-02-2011 & 5712/13-07-2017) 

 

1. ΣΟΤΜΠΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 
 
ΠΔ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ 

 
2. ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ 
 
ΠΔ ΥΗΜΙΚΩΝ - ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 

 
3. ΜΗΛΙΟ ΠΑΥΑΛΗ 
 
ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΨΝ ΣΟΙΦΕΙΨΝ ΕΓΓΤΗΕΨΝ, ΤΝΣΗΡΗΕΨ, 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΨΝ-ΑΝΑΛΨΙΜΨΝ ΚΛΠ. 

1. Σα σχετικά συνυποβαλλόμενα, με την προσφορά στοιχεία, από τους «προμηθευτές», όπως 

πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για το εξειδικευμένο τεχνικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό, εξασφάλιση 

μακρόχρονης παροχής ανταλλακτικών ή αναλωσίμων μονοπωλιακού χαρακτήρα, εξασφάλιση 

μακρόχρονης παροχής υπηρεσιών, εγκατάστασης, service, εκπαίδευσης κλπ. εγγυήσεις ή καλύψεις 

τεχνικής ή οικονομικής φύσης κλπ. στοιχεία τα οποία αναφέρονται στα παραρτήματα της 

Διακήρυξης, και όχι για το μέρος της τεχνικής προσφοράς που συντάσσεται από τον Προμηθευτή, 

(τεχνική περιγραφή, γενικοί-ειδικοί όροι, φύλλο συμμόρφωσης, κ.λ.π.), προκειμένου να κριθούν, 

χαρακτηρισθούν και αξιολογηθούν πρέπει να είναι οπωσδήποτε επιβεβαιωμένα-τεκμηριωμένα με 

αντίστοιχες βεβαιώσεις, από τον αντίστοιχο μητρικό κατασκευαστικό οίκο η τον εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπό του στην ευρωπαϊκή ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην οδηγία 93/42/EEC». 

Για να χαρακτηρίζεται ο «προμηθευτής» ως θυγατρικός οίκος, πρέπει στο διακριτικό του τίτλο να έχει 

και τον τίτλο του μητρικού οίκου ή να υποβάλλει στοιχεία που να βεβαιώνουν τον ισχυρισμό αυτό.  

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Οίκου κατασκευής δύναται να βεβαιώνει τα ανωτέρω περιγραφόμενα 

στοιχεία με υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον του έχει δοθεί προς τούτο από τον Μητρικό 

κατασκευαστικό οίκο επίσημη πρωτότυπη εξουσιοδότηση.  

2. το περιεχόμενο των πάσης φύσεως βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών, ή δικαιολογητικών, ή 

εγγυήσεων-καλύψεων (χρονικές – ποιοτικές – ποσοτικές - παροχής όρων συντήρησης – 

ανταλλακτικών - αναλωσίμων κλπ.), τα οποία θα αναφερθούν & κατατεθούν από τους 

«προμηθευτές» για την αξιολόγηση, βαθμολόγηση, προμήθεια – εγκατάσταση – παράδοση – 

εκπαίδευση - διασφάλιση συντήρησης, εγγυήσεων, ανταλλακτικών, αναλωσίμων, εκπαιδευμένου 

(τεχνικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού) κ.λ.π., και τα οποία θα είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα 

αντίγραφα των πρωτοτύπων ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, θα περιλαμβάνονται πλήρη 

στοιχεία, κατά περίπτωση, του μητρικού ή θυγατρικού ελληνικού οίκου (Δ/νση, τηλέφωνο, Fax, κλπ.) 

και του υπογράφοντος Νομίμου Εκπροσώπου (όνομα-ιδιότητα). 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΤΗΕΨΝ – ΤΝΣΗΡΗΗ 

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με 

πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο, για την 
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συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Η σύνθεση του συνεργείου συντήρησης καθώς και τα 

τυπικά κλπ. προσόντα των απασχολουμένων να αναφερθούν αναλυτικά στην προσφορά ως και τα 

αντίστοιχα διακριβωμένα προς τούτο όργανα. 

Ασάφειες ή αοριστίες, ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού τους όρους 

εγγυήσεων ή τη συντήρηση κλπ. θα χαρακτηρίζονται, απαράβατοι όροι και οι προσφορές θα 

αποκλείονται (αφορά τα είδη που χρειάζονται συντήρηση). 

2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από 

την παράδοσή του, σε όλα τα είδη του ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού (εξαίρεση 

αποτελεί το είδος «ΕΚΣΤΠΨΣΗ» με εγγύηση καλής λειτουργίας (1) ενός έτους, κατά τους όρους της 

διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις, ως και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα 

τουλάχιστον (10) συνολικά έτη, με έγγραφη επιβεβαίωση του μητρικού κατασκευαστικού οίκου.  

ε περίπτωση προσφοράς της εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν των δύο ετών (ή ενός έτους για 

τον εκτυπωτή), η σχετική πέραν των δύο ετών (ή ενός έτους για τον εκτυπωτή), επιβεβαίωση θα 

γίνεται με έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού μητρικού οίκου και οπωσδήποτε με ειδική 

αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψή του. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης το 

Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη του όλου μηχανήματος προερχόμενη από τη συνήθη 

και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά υλικά, 

εκτός αναλωσίμων που αναφέρεται στη διακήρυξη ότι εξαιρούνται. την πλήρη εγγύηση 

περιλαμβάνεται υποχρέωση του προμηθευτή και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σύμφωνα με 

τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου, ώστε το μηχάνημα να είναι πάντα σε κατάσταση 

ετοιμότητας, ότι δηλαδή ακριβώς προβλέπει το σχέδιο πλήρους σύμβασης. ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ 

ΕΓΓΤΗΗ ΙΦΤΟΤΝ ΟΙ ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ ΣΟΤ ΤΝΗΜΜΕΝΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΤΜΒΑΗ. 

ε περίπτωση κατά την οποία ο υπόχρεος φορέας για την έγκαιρη παράδοση του έτοιμου χώρου, 

προς εγκατάσταση του συγκροτήματος, δεν συμμορφωθεί εμπρόθεσμα και δεν ετοιμάσει το χώρο 

(σύμφωνα με τις αναγκαίες απαιτήσεις του προμηθευτικού οίκου), ένα μήνα πριν από την συμβατική 

ημερομηνία παράδοσης, τότε η μεν παράδοση των ειδών ακολουθεί τις αντίστοιχες διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας, η δε εγγύηση καλής λειτουργίας αρχίζει το βραδύτερο ένα μήνα, μετά την 

συμβατική ημερομηνία παράδοσης. 

3. Κατά τη διάρκεια εγγύησης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλάβης κλπ. που θα 

παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου (ιατρό ή 

ηλεκτρονικό) και τον τεχνικό του προμηθευτή. το ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτια 

τους και η διάρκεια ακινητοποίησης του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά 
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για τη βλάβη και θα στέλνεται Fax, οπότε και αρχίζει να μετρά ο χρόνος ακινητοποίησης. το τέλος 

του χρόνου εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης 

οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ –ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ 

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να συνυποβάλλει με ποινή αποκλεισμού, οπωσδήποτε μετά της 

προσφοράς του τα παρακάτω, προκειμένου αφενός μεν τα αντίστοιχα στοιχεία να αξιολογηθούν – 

βαθμολογηθούν και αφετέρου δε να εξασφαλίζεται η πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων και 

αποδόσεων των ειδών και κύρια να διασφαλίζεται από τους χρήστες η κανονική λειτουργία των 

μηχανημάτων και ταυτόχρονα να προστατεύεται η Δημόσια Τγεία με την χρησιμοποίηση των 

αναγκαίων εκάστοτε στοιχείων, κατά τη διενέργεια των εξετάσεων. 

2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει ότι διαθέτει μόνιμο και κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό (πέραν και ανεξάρτητα του αντίστοιχου τεχνικού προσωπικού για παροχή υπηρεσιών 

εγκατάστασης, συντήρησης, κλπ) για την υποστήριξη των προσφερομένων ειδών από άποψη 

λειτουργική και επίδειξη – εκμάθηση του προσωπικού των Νοσοκομείων (ιατρών - χειριστών) τόσο επί 

της λειτουργίας των ειδών όσο και επί των δυνατοτήτων αποτελεσματικότερης και επωφελέστερης 

εκμετάλλευσης και ανάπτυξης της απόδοσής των, ποιοτικής και ποσοτικής. 

Σο υπόψη εκπαιδευτικό ως και το τεχνικό προσωπικό θα αναφερθεί χωριστά με τον αντίστοιχο χρόνο 

ενασχόλησής του, τα προσόντα, εκπαίδευση κλπ και θα συνυποβληθεί σχετικό πιστοποιητικό ειδικής 

προς τούτο εκπαίδευσης και αντίστοιχης εξουσιοδότησης από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο, 

ώστε να τεκμηριώνεται η καταλληλότητά του, αντίστοιχα, για την πλήρη εκπαίδευση ιατρών χειριστών 

επί της λειτουργίας των μηχανημάτων και της πλήρους εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων των ειδών 

ενώ για το τεχνικό προσωπικό ή καταλληλότητα του για εγκατάσταση, service κλπ των υπόψη ειδών. 

Η υπόψη εκπαίδευση (ιατρών – φυσικών - χειριστών) θα παρέχεται επί ένα μήνα μετά την 

εγκατάσταση του μηχανήματος άνευ πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή. 

3. Ο προμηθευτής υποχρεούται εντός της δεκαετίας να παράσχει επί πλέον μία ανάλογη εκπαίδευση 

ύστερα από αίτημα του φορέα χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής για τυχόν επανάληψη της 

εκπαίδευσης μεταγενέστερα, προς εκπαίδευση νέου προσωπικού (ιατρών, φυσικών ή χειριστών και 

βιοϊατρικών μηχανικών). 

4. ε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν διαθέτει το προσωπικό της παραγράφου 2 πρέπει στην 

προσφορά να υπάρχει έγγραφο του μητρικού οίκου ότι η εκπαίδευση θα γίνει από δικό του 

εξειδικευμένο προσωπικό στην Ελληνική γλώσσα και με τους όρους που αναφέρονται στο παρόν 

άρθρο. 
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ΑΡΘΡΟ 2. Σεχνική προσφορά 

1. Οι προσφορές για να χαρακτηρισθούν καταρχήν αποδεκτές και να αξιολογηθούν, θα πρέπει με 

ποινή αποκλεισμού τους να είναι πλήρεις, σαφείς, αναλυτικές, τεκμηριωμένες και δεόντως 

υπογεγραμμένες και να ικανοποιούν τις λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις των προδιαγραφών και 

την πληρότητα, των βεβαιώσεων, των δικαιολογητικών και όλων των στοιχείων που αναφέρονται 

στην παρούσα διακήρυξη.  

Σα στοιχεία των προσφερομένων μηχανημάτων κλπ πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένα ώστε να 

παρέχεται η ευχέρεια βαθμολόγησης, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των 

προσφερομένων ειδών, σε σύγκριση με τις τεχνικές κλπ. απαιτήσεις της διακήρυξης των ποιοτικών, 

ποσοτικών, λειτουργικών αποδόσεων και πλεονεκτημάτων των ειδών, ως επίσης των εγγυήσεων, της 

τεχνικής υποδομής για παροχή υπηρεσιών και αποθήκευση – προμήθεια ανταλλακτικών ή 

αναλωσίμων, της δυνατότητας για παροχή εκπαίδευσης για τις λειτουργικές ανάγκες ή τις ανάγκες 

παροχής υπηρεσιών σέρβις κλπ. 

την τεχνική προσφορά, πέρα από την βασική σύνθεση του προσφερόμενου συγκροτήματος θα 

περιλαμβάνονται οπωσδήποτε σε λίστα όλα τα απαραίτητα υλικά - αναλώσιμα για την λειτουργία 

του μηχανήματος. 

Έπειτα από την υποβολή της προσφοράς, τόσο πριν όσο και μετά τη σύναψη της σύμβασης, 

απαγορεύεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας, στην οποία δηλώθηκε ότι θα κατασκευαστεί το 

προϊόν και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ‟ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης, 

μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνον σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας 

του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο, ενώ μετά τη σύναψη της σύμβασης η αλλαγή 

αυτή μπορεί να εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή.  

ε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις απαιτείται Απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου του Νοσοκομείου, 

μετά από γνώμη της Επιτροπής του διαγωνισμού.  

Κατασκευή του εξοπλισμού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε χωρίς προηγούμενη 

έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, συνεπάγεται αντιστοίχως τον αποκλεισμό του προμηθευτή ή την 

κήρυξη αυτού έκπτωτου από τη σύμβαση, με τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 3. Εγκατάσταση - Παράδοση 

Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο Νοσοκομείο σε χώρους που 

υποδεικνύονται από αυτό.  
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ΑΡΘΡΟ 4. Παραλαβή – Παράδοση προμήθειας 

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς, εγκατάστασης, παράδοσης, παραλαβής και 

θέσης σε λειτουργία, των προς προμήθεια ειδών. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να βρει το μεταφορικό μέσο και να φροντίσει για την φόρτωση, 

μεταφορά και παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στον τόπο παράδοσής τους. τη μεταφορά 

εφαρμόζονται οι όροι και οι συμφωνίες των Κωδικοποιημένων Ρητρών Μεταφοράς. Εφόσον το 

μεταφορικό μέσον είναι πλοίο, αυτό υπόκειται στους όρους και συμφωνίες των Classification 

Clauses. 

Ο προμηθευτής αμέσως μετά τη φόρτωση των υπό προμήθεια ειδών, είναι υποχρεωμένος να 

γνωστοποιήσει στην Τπηρεσία, κάθε στοιχείο σχετικό με τη φόρτωση και τη μεταφορά. 

Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης, παράδοσης μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση 

σοβαρότατων λόγων, που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των ειδών ή 

σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. ε αυτή την περίπτωση 

μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τα προς μεταφορά είδη σε ασφαλιστική εταιρεία. 

Η ασφάλιση θα καλύπτει όλους ανεξαιρέτως τους κινδύνους, σύμφωνα με τη φύση των ειδών, όπως 

και αυτούς του πολέμου, απεργιών, στάσεων κ.λ.π. όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες του 

Ινστιτούτου των ασφαλιστικών Λονδίνου, που ισχύουν κάθε φορά (άρθρο 210, Ν. 4412/2016).  

ε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, ισχύουν τα πρόστιμα και οι κυρώσεις των άρθρων 203 και 

207 του Ν.4412/2016, αντίστοιχα. 

Η συσκευασία θα είναι όμοια με αυτή του εμπορίου με σκοπό την προστασία των μεταφερόμενων 

ειδών, από τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά τους χωρίς άλλη χρηματική επιβάρυνση. Σα σχετικά υλικά 

συσκευασίας δεν επιστρέφονται στον προμηθευτή. ε εμφανές σημείο της συσκευασίας πρέπει να 

αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις. 

 τοιχεία προμηθευτή 

 Αριθμός σύμβασης 

 Είδος και ποσότητα 

Ο αντιπρόσωπος του Οίκου των ειδών στην Ελλάδα υπέχει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες όπως 

αυτές καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις περί εμπορικών αντιπροσώπων εισαγωγής. 

Παράδοση 

Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών είναι o προβλεπόμενος από την διακήρυξη για το 

κάθε είδος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την έγκαιρη ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής - 
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τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα-, ως προς το χρόνο παράδοσης των ειδών, 

προκειμένου να ετοιμαστούν οι σχετικοί χώροι όπου απαιτείται. 

Η προσφορά του αναδόχου απορρίπτεται, με απόφαση του Δ.. του Νοσοκομείου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, o Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και 

από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ‟ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του. 

Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύμβαση, 

εφόσον (άρθρο 203, Ν. 4412/2016): 

 Σο υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου. 

 υντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

τον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, 

επιβάλλονται με απόφαση του Δ.. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή 

διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 

 

Για τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης 

Διαχειριστικής Αρχής (ΕΔΑ) του  Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

ε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των 

υλικών μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, με 

αιτιολογημένη απόφαση του Δ.. του Νοσοκομείου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του 

Ν.4412/2016. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Νοσοκομείου για 

την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρο 207 του Ν.4412/2016). Μετά τη λήξη της 

δοθείσας παράτασης, και εφόσον δεν έχει παραδοθεί το υλικό, κινείται η διαδικασία κήρυξης του 

Προμηθευτή εκπτώτου. (άρθρο 203 του Ν.4412/2016). 

Σόπος παράδοσης 

Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να παραδώσει τα Είδη στο Νοσοκομείο Καστοριάς, με έξοδα, ευθύνη 

και μέριμνά του στους χώρους που έχουν υποδειχτεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Εγκατάσταση 

Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του εξοπλισμού (στα είδη που 

προβλέπεται) και να το δοκιμάσει και παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και 

ασφαλισμένο προσωπικό, με δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης 

και της επιστήμης και τη λοιπή σχετική νομοθεσία του ελληνικού κράτους, τις οδηγίες και τα σχέδια 

του κατασκευαστικού οίκου και τέλος, τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του Γ.Ν. Καστοριάς, 

στους χώρους που διαθέτουν. 

ΑΔΑ: 6ΞΒΧ4690ΒΥ-40Σ





67 

                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                                                                                             Εςπωπαϊκό Σαμείο  Πεπιυεπειακήρ Ανάπτςξηρ     
  

   
 

Ψς τόπος παράδοσης και παραλαβής ορίζεται το Γ.Ν. Καστοριάς, και εγκατάσταση των 

μηχανημάτων, των συσκευών και των συστημάτων θα γίνει στους αντίστοιχους χώρους, του Γ.Ν. 

Καστοριάς, για την εγκατάσταση του εξοπλισμού. 

Η εγκατάσταση των μηχανημάτων, των συσκευών και των συστημάτων καθώς και τα υλικά που θα 

χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τους σχετικούς κανονισμούς για ασφάλεια και 

υγιεινή και να διασφαλίζουν την ομαλή και πλήρη λειτουργία των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών 

εγκαταστάσεων των κτιριακών υποδομών του Γ.Ν. Καστοριάς. Με ευθύνη και δαπάνη του 

προμηθευτή, μετά από σχετικό του αίτημα και έγκριση από την αρμόδια Τπηρεσία του Γ.Ν. 

Καστοριάς, θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες εργασίες για την επίτευξη των ανωτέρω. 

Παραλαβή υλικών 

 H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Γ της παρούσας (σχέδιο 

σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 

έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

 Για την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού από την αρμόδια επιτροπή, 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγκατάσταση και ο εξοπλισμός να βρίσκονται σε κατάσταση 

πλήρους λειτουργίας, καθώς και η παράδοση των τεχνικών εγχειριδίων και πιο συγκεκριμένα 
πλήρης σειρά τευχών με οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής (Operation and service 

manual) στην αγγλική και ελληνική γλώσσα. Ειδικότερα ο προμηθευτής υποχρεούται να 

παραδώσει: Πλήρη σειρά τευχών (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) με οδηγίες συντήρησης και 

επισκευής (SERVICE MANUALS), καθώς και όλο το απαραίτητο λογισμικό για την πλήρη λειτουργία 

του μηχανήματος και την επαναφόρτωσή του (σε όποιο είδος υπάρχει) από τους τεχνικούς του 

Νοσοκομείου (π.χ. τυχόν αναβαθμίσεις του κλπ.). Να περιγραφεί λεπτομερώς ο τρόπος 

επαναφόρτωσης του λειτουργικού συστήματος του μηχανήματος και να δοθούν οι απαραίτητες 

οδηγίες. Πλήρες εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του μητρικού 

κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων 

πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές, στην Αγγλική ή στην Ελληνική 

γλώσσα, με την προϋπόθεση ότι κατά την παράδοση του μηχανήματος θα παραδοθεί 

μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα το οποίο πρέπει να αποδίδει πιστά το 

πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή. 

Επίσης να παραδοθούν όλα τα σχεδιαγράμματα των επιμέρους τμημάτων του μηχανήματος και 

όλοι οι απαραίτητοι κωδικοί χρήστη και τεχνικού (ελέγχων, επισκευών, ρυθμίσεων κλπ.). 

 Οι περιγραφόμενες στη ύμβαση δυνατότητες του εξοπλισμού θα ελεγχθούν με τα απαιτούμενα 

εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και όπου αυτό 

δεν είναι δυνατό, σε πραγματικές συνθήκες, με την διαδικασία που προβλέπεται στην τεχνική 

προδιαγραφή κάθε είδους. 

 ε όσα είδη απαιτείται τα όργανα μετρήσεων να είναι διακριβωμένα πρέπει να συνοδεύονται από 

σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης και ελέγχου. 

 Όλα τα προσφερόμενα είδη και υποσυστήματά τους που θα προμηθεύσει, εγκαταστήσει και θέσει 

σε λειτουργία ο Ανάδοχος πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα και να 
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ικανοποιούν όλους τους όρους της σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα 

υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. 

 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει ο 

φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους. 

 Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο Είδος και ο ανάδοχος 

υποχρεώνεται να υπακούσει σε οποιαδήποτε εντολές των αρμοδίων υπηρεσιών του, για είδος το 

οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα 

χαρακτηριστικά του. 

 Συχόν βλάβες κατά τη διάρκεια των δοκιμών βαρύνουν τον προμηθευτή ο οποίος οφείλει με δικά 

του έξοδα να τις αποκαταστήσει άμεσα εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Μετά την αποκατάσταση 

τυχόν βλαβών ακολουθεί εκ νέου δοκιμή του συστήματος διάρκειας μέχρι επτά (7) ημερών στην 

κρίση της επιτροπής παραλαβών με τους ίδιους όρους αποκατάστασης βλαβών. 

 Μετά από παρέλευση δοκιμαστικής λειτουργίας, διάρκειας ενός (1) μηνός, κατά την οποία πρέπει 

να πραγματοποιηθούν όλοι οι απαιτούμενοι ποιοτικοί έλεγχοι, οι μετρήσεις, η επίδειξη λειτουργίας 

του, η διαπίστωση της καλής του κατάστασης, η επαλήθευση των τεχνικών του δυνατοτήτων και 

χαρακτηριστικών, θα συνταχθεί πρακτικό ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια 

Επιτροπή. 

 Σο κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

 Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 

(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) 

σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

 Σα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

 Τλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 

τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 

παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 

αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Σα 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.4412/16. 

 Σο 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. 

 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία διενέργειας των προβλεπόμενων ελέγχων. 

 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 και εκδίδεται προς 

τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 

την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 
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απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 

βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 

πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 

από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 

παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 

και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης 

δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων 

και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή σχετική πληροφοριακή πινακίδα, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία για την 

χρηματοδότησή του. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΥΨΗ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΥΨΗ 

01) ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Η υπό προμήθεια συσκευή θα 

πρέπει να είναι πλήρης, 

καινούργια, αμεταχείριστη, 

άριστης αντοχής, σύγχρονης 

οπωσδήποτε τεχνολογίας (να 

αναφερθεί το πρώτο έτος 

κυκλοφορίας) και να περιλαμβάνει 

όλα τα εξαρτήματα που 

απαιτούνται για την πλήρη 

εκμετάλλευση των δυνατοτήτων 

της. 

    

2 Λειτουργία υπό τάση 220V/50Hz.     

3 

Νοσοκομειακός τύπος και 

απρόσκοπτη λειτουργία σε 

οποιαδήποτε μορφή χρήσης 

(τομή, αιμόσταση, τομή και 

αιμόσταση) ανεξάρτητα του 

χρόνου χρήσης. 

    

4 

Κατάλληλη για όλες τις μέχρι 

σήμερα γνωστές μεθόδους 

χειρουργικών επεμβάσεων με 

χρήση διαθερμίας, 

συμπεριλαμβανομένων των 

ουρολογικών (υπό το ύδωρ), 

λαπαροσκοπικών και 

ενδοσκοπικών γενικά. 

    

5 

Η όλη λειτουργία της συσκευής να 

ελέγχεται από σύστημα 

μικροεπεξεργαστών οι δε 

παράμετροι των βαθμίδων εξόδου 

να ρυθμίζονται αυτόματα, 

προσαρμοζόμενες με την εκάστοτε 

αντίσταση των ιστών, της 

προεπιλεγμένης ισχύος. Να γίνει 
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περιγραφή του συστήματος 

6 

Έξοδοι για χρήση μονοπολικών και 

διπολικών ηλεκτροδίων, 

υποστηριζόμενες από αντίστοιχες 

γεννήτριες. 

    

7 Να καλύπτει λειτουργίες:     

 Σομή.   

 Αιμόσταση εξ επαφής.   

 
Αιμόσταση εξ 

αποστάσεως.   

 Σομής – αιμόστασης.   

 

Σομή και αιμόσταση 

υπό το ύδωρ για 

ουρολογικές 

επεμβάσεις (TUR) 

  

 Διπολική αιμόσταση.   

 
Ενδοσκοπική 

λειτουργία (ENDO).   

8 

Θα αξιολογηθεί θετικά να καλύπτει 

λειτουργίες Διπολικής τομής, 

Διπολικής τομής με αιμόσταση. Να 

διαθέτει ειδική λειτουργία για 

απολίνωση αγγείων κατά την 

οποία θα πρέπει να διαθέτει τη 

δυνατότητα αυτόματης 

αναγνώρισης των συνδεόμενων 

εργαλείων και αυτόματη επιλογή 
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των αντίστοιχων παραμέτρων. Η 

παραπάνω προδιαγραφή δεν 

αποτελεί απαράβατο όρο. 

9 Ισχύς τομής  300 Watt/300 Ohm     

10 
Ισχύς αιμόστασης  120 Watt/500 

Ohm.     

11 
Ισχύς διπολικής αιμόστασης  70 

Watt/100 Ohm.   

12 

Να δοθούν πλήρη στοιχεία ισχύος 

– φορτίου – συχνότητας για κάθε 

δυνατή έξοδο. 
  

13 

Να διαθέτει σύστημα αυτόματης 

διπολικής αιμόστασης, ώστε να 

αποκλείεται η περίπτωση 

απανθράκωσης των ιστών. 

  

14 

Για όλες τις λειτουργίες, εκτός των 

περιπτώσεων που απαιτούνται 

αυτόματες ρυθμίσεις, να 

υπάρχουν διατάξεις συνεχούς 

ρύθμισης της ισχύος εξόδου από 

το ελάχιστο έως το μέγιστο, με 

παράλληλες ψηφιακές ενδείξεις της 

ισχύος εξόδου. 

  

15 

Ο έλεγχος των εξόδων να γίνεται 

μέσω διακόπτη χειρός του 

ηλεκτροδίου και αντιεκρηκτικού 

ποδοδιακόπτη ειδικής κατασκευής 

και πολλαπλών λειτουργιών. 

  

16 

ύστημα συνεχούς 

παρακολούθησης και 

προστασίας ασθενή έναντι 

εγκαυμάτων, διαρρέοντος 

ρεύματος και διακοπής ουδέτερου 

ηλεκτροδίου, με οπτικοακουστική 

σήμανση και παράλληλη διακοπή 

της ισχύος εξόδου. Να δοθούν 

πλήρη στοιχεία του συστήματος 

αυτού. 

  

17 

Να διαθέτει σύστημα 

αυτοδιάγνωσης βλαβών και να 

παρέχει κωδικοποιημένες ενδείξεις 

ώστε να είναι εύκολος ο 
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εντοπισμός της βλάβης. 

18 

Θα αξιολογηθεί θετικά να διαθέτει 

μνήμη για εισαγωγή 

συγκεκριμένων πρωτοκόλλων 

θεραπείας με δυνατότητα ταχείας 

ανάκλησής των. 

  

19 

Να παρέχει την δυνατότητα για 

συνεργασία χρήσης με σύστημα 

ARGON PLASMA 
  

20 

Πλήρη στεγανότητα κατά τον 

καθαρισμό της με αντισηπτικά 

διαλύματα 
  

21 

Να συνοδεύεται από καλώδιο 

σύνδεσης γείωσης μίας χρήσεως 

και πολλαπλών χρήσεων, 

αντιεκρηκτικό διπλό ποδοδιακόπτη 

μονοπολικής και διπολικής 

λειτουργίας, Δύο (2) χειρολαβές 

πολλαπλών χρήσεων, πλάκα 

γείωσης πολλαπλών χρήσεων, 

Ένα (1)  διπολικό καλώδιο, Μία (1) 

διπολική λαβίδα bayonet – 18 cm 

περίπου- πολλαπλών χρήσεων 

  

22 

Να προσφερθούν, για επιλογή, 

όλα τα παρελκόμενα με τα οποία 

μπορεί να εξοπλισθεί. 
  

23 

Πλεονεκτήματα πέραν, των 

ζητουμένων μπορούν να 

αναφερθούν για να αξιολογηθούν 
  

24 

Σο προσφερόμενο είδος πρέπει να 

συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο 

Λειτουργίας (Operation Manual) 

στα ελληνικά και το Εγχειρίδιο 

υντήρησης (Service Manual, part 

list) του κατασκευαστή και όλους 

τους κωδικούς πρόσβασης σε όλα 

τα μενού. 

  

25 

Να υποβληθούν μαζί με την 

προσφορά πιστοποιητικά της 

νόμιμης κυκλοφορίας του προς 

προμήθεια είδους σύμφωνα με τις 

ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για 

τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

(Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, 

πιστοποιητικά σήμανσης CE, 

δηλώσεις συμμόρφωσης, 
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πιστοποιητικά εγγραφής στα 

μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). 

Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά 

θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως 

επικυρωμένα αντίγραφα. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΥΨΗ 

02) ΑΝΑΡΡΟΥΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΣΡΟΦΗΛΑΣΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Σο υπό προμήθεια είδος θα πρέπει να 

είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, άριστης 

αντοχής και κατασκευασμένο σύμφωνα 

με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις (να 

αναφερθεί το πρώτο έτος κυκλοφορίας). 

    

2 

Σροχήλατη Αναρρόφηση κατάλληλη για 

όλες ανεξαιρέτως τις χρήσεις στο 

Φειρουργείο, Αναισθησιολογικό, 

Μαιευτικό, Γυναικολογικό, Ιατρεία, Κλινικές 

κλπ. 

    

3 

Να διαθέτει 4 αντιστατικούς τροχούς 

απλής σχεδίασης και κατασκευής με 

σύστημα φρένων σε δύο από αυτούς. Η 

τροχήλατη βάση να μην οξειδώνεται και 

να είναι κατασκευασμένη από ειδικό υλικό.  

    

4 

Ο κινητήρας να λειτουργεί με  πλήρη 

αντιεκρηκτικό σύστημα ασφαλείας και 

αντλία χωρίς να χρησιμοποιεί λάδια. Να 

έχει την δυνατότητα να αποκτά το 

επιθυμητό κενό σε πολύ σύντομο χρόνο, 

ώστε να είναι κατάλληλη για ήπια και 

ισχυρή αναρρόφηση 

    

5 

Να διαθέτει δύο άθραυστες φιάλες των 2 

λίτρων τουλάχιστον, αποστειρούμενες και 

διαβαθμισμένες, αντιβακτηριακά φίλτρα 

και σωλήνα αναρρόφησης πολλαπλών 

χρήσεων.  

    

6 
Nα μπορεί να δεχθεί κάνιστρα για 

σύστημα ασκών μίας χρήσης.      

7 

Να διαθέτει μοχλό- επιλογέα φιάλης 

λειτουργίας χωρίς να απαιτείται σύνδεση 

του σωλήνα αναρρόφησης, για άμεση 
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εναλλαγή των φιαλών. 

8 

Να υπάρχει τριπλό σύστημα προστασίας 

κατά της υπερχείλισης ως εξής:  

 στη φιάλη εκκριμάτων 

μέσω φλοτέρ  

 φιαλίδιο υπερχείλισης 

εφοδιασμένο με φλοτέρ 

 αντιμικροβιακό φίλτρο 

    

9 
Να λειτουργεί με ρυθμιζόμενο κενό έως 

910 mbar 
    

10 
Nα παρέχει δυνατότητα αναρροφητικής 

ικανότητας τουλάχιστον 40 lit/λεπτό.     

11 
Να διαθέτει μανόμετρο κενού σε δυο 

κλίμακες και ρυθμιστή κενού.   

12 

Να διαθέτει διακόπτη μεμβράνης ON-OF 

για εύκολο καθαρισμό με ενδεικτική λυχνία 

λειτουργίας 
  

13 
Οι φιάλες, καπάκια, σωλήνες κ.λ.π. να 

δύναται να κλιβανιστούν   

14 
Η όλη κατασκευή να πληροί τους 

Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφάλειας   

15 

Να έχει δυνατότητα παρατεταμένης 

λειτουργίας χωρίς υπερθερμάνσεις και να 

μην απαιτεί συχνές συντηρήσεις. 
  

16 

Να μην επηρεάζει με παράσιτα τη 

λειτουργία του λοιπού ιατρικού 

εξοπλισμού 
  

17 

Να παρέχει Ηλεκτρική προστασία 

κατηγορίας ΙΙa (με διπλή μόνωση), IPX1 

Προστασία από σταγόνες νερού, Σύπου 

BF. 

  

18 

Να λειτουργεί με ρεύμα τάσης 220V 50Hz 

μέσω εύκαμπτου τριπολικού καλωδίου σε 

σύνδεση με ρευματολήπτη τύπου 

“σούκο”. 

  

19 
Να είναι αθόρυβη. Η στάθμη θορύβου να 

είναι το μέγιστο  50db.   
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20 

Να αναφερθούν τα επιπλέον των 

απαιτούμενων προδιαγραφών τεχνικά 

χαρακτηρίστηκα για να αξιολογηθούν 
  

21 

Σο προσφερόμενο είδος πρέπει να 

συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο 

Λειτουργίας (Operation Manual) στα 

ελληνικά, Εγχειρίδιο υντήρησης (Service 

Manual, part list) του κατασκευαστή και 

εγγύηση τουλάχιστον δυο έτη. 

  

22 

Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά 

πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας 

του προς προμήθεια είδους σύμφωνα με 

τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά 

περίπτωση, όπως απαιτείται, 

πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις 

συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής 

στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). 

Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά θα είναι 

πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα 

αντίγραφα. 

  

 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΥΨΗ 

03) ΚΑΔΟ (ΚΟΤΒΑ) ΣΡΟΦΗΛΑΣΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Να είναι κατασκευασμένος από 

ανοξείδωτο μέταλλο AISI 304 με 

υψηλή αντοχή σε απολυμαντικά 

υγρά. 

    

2 

Να είναι προσαρμοσμένος σε 

τροχήλατη βάση ανοξείδωτη, που 

φέρει τρεις ή τέσσερις 

αντιστατικούς τροχούς και 

περιμετρικό προσκρουστήρα. 

    

3 

Να είναι αποσπώμενος από τη 

βάση και η επιφάνεια του υλικού 

να είναι λεία χωρίς γωνίες, σχισμές 

ή κρύπτες. 

    

4 
Να έχει χωρητικότητα 10 Lt 

περίπου.      

5 Να έχει λαβή ώθησης.     
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΥΨΗ 

04) ΚΑΜΠΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Να είναι τροχήλατο.     

2 
Να ρυθμίζεται το ύψος υδραυλικά 

από 550 έως 750 mm περίπου.     

3 

Η βάση να είναι κατασκευασμένη 

από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 

650 mm περίπου και να διαθέτει 

πέντε (5) ακτίνες για την καλύτερη 

σταθεροποίησή του. Να διαθέτει 

στήριγμα ποδιών σχήματος 

στεφάνης 

    

4 

Η επιφάνεια του καθίσματος 

διαμέτρου 40 εκ περίπου να είναι 

κυκλικού σχήματος, 

περιστρεφόμενη και να καλύπτεται 

από δερματίνη ηλεκτρικά 

μονωμένη 

    

5 

Να διαθέτει τοξοειδούς μορφής 

στήριγμα πλάτης ίδιου υλικού με 

της επιφάνειας. 
    

6 

Οι τροχοί να είναι ελευθέρας 

κινήσεως και ηλεκτρικά μονωμένοι, 

διαμέτρου 50 mm περίπου 
    

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΥΨΗ 

05) ΑΠΙΝΙΔΨΣΗ ΜΕ ΜΟΝΙΣΟΡ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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1 

Η συσκευή να είναι καινούρια, 

αμεταχείριστη, σύγχρονης 

τεχνολογίας (να αναφερθεί το έτος 

πρώτης κυκλοφορίας) και 

ανθεκτικής κατασκευής, κατάλληλη 

για χρήση σε όλους τους χώρους 

εντός νοσοκομείου. Να είναι 

σύμφωνη με τις διεθνής 

προδιαγραφές ασφαλείας και τα 

standards της IEC και να διαθέτει 

σήμανση CE. 

    

2 

Να είναι φορητή και να διαθέτει 

χειρολαβή μεταφοράς. Να είναι 

μικρού όγκου και το βάρος της  να 

μην υπερβαίνει τα 7 (εφτά) κιλά, 

συμπεριλαμβανομένων του 

τροφοδοτικού και της μπαταρίας. 

Να αναφερθούν οι διαστάσεις της 

συσκευής αναλυτικά (ο μικρότερος 

όγκος και βάρος θα εκτιμηθούν).  

  

3 

Να λειτουργεί με εσωτερικό 

τροφοδοτικό ρεύματος 220V/50Hz 

και με ενσωματωμένη 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Ο 

χρόνος πλήρους επαναφόρτισης 

της μπαταρίας να μην ξεπερνά τις 5 

(πέντε) ώρες. Η συσκευή να δύναται  

να εκτελέσει με φορτισμένη 

μπαταρία τουλάχιστον 80 

απινιδώσεις στη μέγιστη 

αποδιδόμενη ενέργεια ή συνεχή 

λειτουργία τουλάχιστον 2 ώρες για 

παρακολούθηση ασθενούς 

(monitoring). Να μπορεί να 

λειτουργήσει από ρεύμα πόλεως και 

σε περίπτωση απουσίας της 

μπαταρίας 

  

4 Ο απινιδωτής θα πρέπει:   
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1. Να λειτουργεί οπωσδήποτε 

με διφασική τεχνολογία 

απινίδωσης ή νεότερη 

τεχνολογία και να 

αναφερθεί η μέγιστη 

αποδιδόμενη ενέργεια σε 

Joules.  

  

 

2. Να μετράει αυτόματα την 

εκάστοτε διαθωρακική 

αντίσταση του ασθενούς 

και να προσαρμόζει τον 

παλμό απινίδωσης 

σύμφωνα με αυτή.  

  

 

3. Να εκτελεί σύγχρονη, 

ασύγχρονη, εξωτερική 

χειροκίνητη και ημι-

αυτόματη απινίδωση 

  

 

4. Να διαθέτει φωνητικά και 

γραφικά μηνύματα 

καθοδήγησης του χειριστή 

για την ημιαυτόματη 

απινίδωση. Να λειτουργεί 

σύμφωνα με τα νέα 

πρωτόκολλα του 

Ευρωπαϊκού υμβουλίου 

Αναζωογόνησης (ERC 

Guidelines 2005) και να 

παρέχει οδηγία για ΚΑΡΠΑ 

διάρκειας δυο λεπτών μετά 

από κάθε απινίδωση 

  

 

5. ε χειροκίνητη λειτουργία, να 

αποδίδει την ενέργεια σε 

τουλάχιστον δέκα (10) 

διαστήματα επιλογής 

ενέργειας κατά την 

σύγχρονη και ασύγχρονη 

απινίδωση. Να αναφερθούν 

αναλυτικά.  
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6. ε χειροκίνητη λειτουργία, να 

διαθέτει δυνατότητα 

προεπιλογής πρωτοκόλλου 

απινίδωσης για την 

αποδιδόμενη ενέργεια κατά 

το 1ο, 2ο και 3ο σοκ.  

  

 

7. Ο χρόνος φόρτισης στη 

μέγιστη ενέργεια να είναι 

μικρότερος η ίσος των 8 

δευτερολέπτων 

  

 

8. Να παρέχει θεραπεία 

απινίδωσης μέσω PADDLES 

καθώς και μέσω 

αυτοκόλλητων 

ηλεκτροδίων για απινίδωση 

από απόσταση. Σα 

πλήκτρα απινίδωσης 

(επιλογή ενέργειας, 

φόρτιση, απινίδωση) να 

βρίσκονται τοποθετημένα 

τόσο πάνω στη συσκευή 

όσο και πάνω στα paddles 

εργονομικά και αριθμημένα 

(1-2-3) για την εύκολη και 

άμεση λειτουργία του 

απινιδωτή 

  

 

9. Να διαθέτει δυνατότητα 

χειροκίνητης αποφόρτισης 

του απινιδωτή (DISARM). 

Επίσης η συσκευή να 

αποφορτίζει αυτόματα με 

την πάροδο εξήντα 

περίπου δευτερολέπτων, 

εφόσον δεν χορηγηθεί η 

ενέργεια, για λόγους 

ασφαλείας. 

  

5 Σο μόνιτορ θα πρέπει:   

 

1. Να είναι σύγχρονης 

τεχνολογίας (LCD / TFT), 

υψηλής ανάλυσης και με 

διαγώνιο μεγαλύτερη των 

5‟‟ ιντσών. 
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2. Να διαθέτει δυο 

κανάλια απεικόνισης για την 

ταυτόχρονη 

παρακολούθηση δυο 

διαφορετικών απαγωγών 

ΗΚΓραφήματος. 

  

 

3. Να παρέχει ψηφιακά 

μηνύματα για την επιλεγμένη 

απαγωγή ΗΚΓτος, την 

ενίσχυση, αριθμητική ένδειξη 

του καρδιακού ρυθμού, την 

επιλεγμένη ενέργεια 

απινίδωσης, τα άνω και 

κάτω όρια συναγερμών, 

δείκτες συγχρονισμένης 

απινίδωσης, την κατάσταση 

λειτουργίας του απινιδωτή 

και της μπαταρίας καθώς 

και γραφικά μηνύματα 

καθοδήγησης του χειριστή 

κατά την αυτόματη 

απινίδωση κλπ.  

  

 

4. Να διαθέτει ειδικό φίλτρο 

αναγνώρισης παλμού 

εμφυτεύσιμου βηματοδότη  
  

 

5. Θα εκτιμηθούν: α) 

δυνατότητα ρύθμισης 

φωτεινότητας κατά 

προτίμηση αυτόματη, β) 

δυνατότητα παγώματος 

(freeze) γ) δυνατότητα 

ρύθμισης της αντίθεσης 

(contrast) δ) πλήκτρα αφής, 

ε) αδιάβροχο πληκτρολόγιο  

  

6 Σο καταγραφικό θα πρέπει   

 

1. Να είναι θερμικό, 

υψηλής ανάλυσης, δυο 

καναλιών με ταχύτητα 

καταγραφής 

25mm/sec 
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2. Να τίθεται αυτόματα σε 

λειτουργία ύστερα από 

απινίδωση και ύστερα 

από ενεργοποίηση των 

συναγερμών 

  

 

3. το χαρτί να 

καταγράφονται το 

ηλεκτροκαρδιογράφημ

α, καρδιακός ρυθμός, 

η ενέργεια απινίδωσης, 

η διαθωρακική 

αντίσταση, ενδείξεις 

συγχρονισμένης 

απινίδωσης, η ώρα και 

η ημερομηνία κ.α. 

  

 
4. Να δέχεται θερμικό χαρτί 

εμπορίου   

7 Η συσκευή να διαθέτει :   

 

1. Δυνατότητα λήψης 

ΗΚΓραφήματος μέσω των 

paddles/pads, 3-πολικού 

καλωδίου ασθενή 

  

 

2. Ενίσχυση ΗΚΓτος 

τουλάχιστον 0.5 – 2 

cm/mV 
  

 
3. Ηχητική ένδειξη QRS με 

ρυθμιζόμενη ένταση   

 

4. υναγερμούς (Alarms) για 

όλες τις παραμέτρους 

παρακολούθησης με 

ρυθμιζόμενη ηχητική ένδειξη 
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5. Ενσωματωμένη 

ψηφιακή μνήμη 

αποθήκευσης δεδομένων 

και δυνατότητα είτε μέσω 

USB αποσπώμενης μνήμης 

(flash memory είτε 

ασύρματης μεταφοράς 

τους σε Η/Τ. 

  

 

6. ύστημα 

αυτόματου καθημερινού 

ελέγχου των κυκλωμάτων 

και του λογισμικού. Επίσης 

να διαθέτει δυνατότητα 

χειροκίνητου ελέγχου από 

το χειριστή. 

  

 

7. Να συνοδεύεται 

από PADDLES εξωτερικής 

απινίδωσης ενηλίκων και 

παιδιατρικά, ζεύγος 

αυτοκόλλητων 

ακτινοδιαπερατών PADS 

απινίδωσης/ 

βηματοδότησης, συνδετικό 

καλώδιο απινίδωσης/ 

βηματοδότησης, 3-πολικό, 

χαρτί εκτυπωτή και όλα τα 

απαραίτητα εξαρτήματα 

για την λειτουργία του 

  

 

8. Να συνοδεύεται 

οπωσδήποτε με κατάλληλο 

τροχήλατο τραπεζίδιο (με 

συρτάρι και ράφια, να 

περιγραφεί). 

  

 

9. Σο προσφερόμενο 

είδος πρέπει να 

συνοδεύεται από το 

Εγχειρίδιο Λειτουργίας 

(Operation Manual) στα 

ελληνικά, το Εγχειρίδιο 

υντήρησης (Service 

Manual, part list) του 

κατασκευαστή και όλους 

τους κωδικούς πρόσβασης 

σε όλα τα μενού. 
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10. Να αναφερθούν τα 

επιπλέον των 

απαιτούμενων 

προδιαγραφών τεχνικά 

χαρακτηρίστηκα για να 

αξιολογηθούν. 

  

 

11. Να προσφερθεί με 

2 έτη εγγύηση τουλάχιστον 

και να γίνει εκπαίδευση 

στην χρήση και το service 

της συσκευής 

  

8 

Να υποβληθούν μαζί με την 

προσφορά πιστοποιητικά της 

νόμιμης κυκλοφορίας του προς 

προμήθεια είδους σύμφωνα με τις 

ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για 

τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

(Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, 

πιστοποιητικά σήμανσης CE, 

δηλώσεις συμμόρφωσης, 

πιστοποιητικά εγγραφής στα 

μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). 

Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά 

θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως 

επικυρωμένα αντίγραφα. 

  

 

Σα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης, στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το 

προσφερόμενο είδος με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, πρέπει να 

τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού 

οίκου ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων 

εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), 

χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και 

prospectus θα αποκλείονται. 

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

συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι 

υποχρεωμένος να ακολουθήσει: 

1. τη τήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 

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

2. τη στήλη «ΑΠΑΝΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που 

έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΦΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα 
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αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. 

Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια 

Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 

3. τη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής 

προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Σεχνικά Υυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές 

τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή 

αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου 

Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα υμμόρφωσης.  

4. Είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά 

το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Σεχνικό Υυλλάδιο 3, ελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό 

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

η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα υμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη 

προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 
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ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

ΠΡΟΥΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
(TEM.) 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 
χωρίσ Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
(….%) 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 
χωρίσ Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 
με Φ.Π.Α. (    %) 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 
ΤΝΟΛΟ:     

 

ΠΡΟΥΟΡΑ ΤΝΣΗΡΗΗ για τα είδη του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με α/α 1,2,5,7,8 & 10 

Είδος προς σνηήρηζη  

(για 8 έηη μεηά ηα 2 έηη 

εγγύηζης) 

ΣΙΜΗ 1οσ ΕΣΟΤ ΜΕΣΑ 

ΣΗ ΛΗΞΗ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

ΕΓΓΤΗΗ (ΥΩΡΙ 

Φ.Π.Α) 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 8ΕΣΙΑ 

ΜΕΣΑ ΣΗ ΛΗΞΗ ΣΟΤ 

ΥΡΟΝΟΤ ΕΓΓΤΗΗ 

(ΥΩΡΙ Φ.Π.Α) 

   

   

 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αναφέρουν οπωσδήποτε στην οικονομική τους προσφορά, με ποινή 

αποκλεισμού, τη συγκεκριμένη ετήσια τιμή των εξόδων πλήρους συντήρησης (με ανταλλακτικά, 

χωρίς αναλώσιμα) για το πρώτο έτος μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας 

(ανεξάρτητα των λοιπών όρων εγγύησης κάθε προσφοράς, οι οποίες θα αξιολογηθούν κατά 

περίπτωση), ενώ στη συνέχεια η τιμή θα αναπροσαρμόζεται – αναθεωρείται ετησίως, ως κατωτέρω 
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αναφέρεται, μέχρι συμπληρώσεως συνολικά δεκαετίας από την εγκατάσταση – παράδοση σε 

λειτουργία του συγκροτήματος. 

Οι προσφερόμενες αρχικές αντίστοιχες ετήσιες τιμές θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες και να 

αναθεωρούνται – αναπροσαρμόζονται ανά έτος μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας, με συγκεκριμένο 

αντίστοιχο ποσοστό της αναγκαίας κατά περίπτωση ετήσιας προσαύξησης επί των αρχικών τιμών, 

σύμφωνα με την αύξηση του τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους. 
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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 

απορρέουσες  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, 

ολικά 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 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

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

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

ημερομηνία λήξης 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 52100 

 

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

 

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

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

ποσού των ΕΤΡΨ……….. (και ολογράφως)………………………… στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 

υποχρέωση 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 ανάθεση 

……………………………… (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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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 3. Τπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας 

Ονομασία Σράπεζας:_______________________________________ 

Κατάστημα:______________________________________________ 

(Δ/νση οδός- αριθμός Σ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________ 

Προς: Σο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς    Ημερομηνία:____________ 

         ΕΤΡΨ:_________________ 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΨΝ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΣΨΝ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠ‟ ΑΡΙΘΜ…………... 

ΤΜΒΑΗ, ΕΙΔΨΝ,  ΓΙΑ………….. ΕΤΡΨ 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [ε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …………… Οδός 

…………. Αριθμός….Σ.Κ. ……] ή 

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Σ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Σ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Σ.Κ. ………….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων της 

σύμβασης με αριθμό................... που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για την προμήθεια 

«…………….» (αρ. Διακήρυξης ………..) προς κάλυψη αναγκών του …………………………………… και 

το οποίο ποσόν καλύπτει το 2% της συμβατικής προ Υ.Π.Α. αξίας εκ ……………….. ΕΤΡΨ αυτής. 

Σο ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 

σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(ημείωση προς την Σράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει 

να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τρεις (3) μήνες του συμβατικού χρόνου καλής λειτουργίας, 

ήτοι δύο (2) έτη και τρεις (3) μήνες). 

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

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

ημείωση για την Σράπεζα: 

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

Ν.Π.Δ.Δ., συνοψίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυητικών που έχει 

καθοριστεί από το Τπουργείο Οικονομικών για την Σράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 

ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 

ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΒΑΗ   

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ   

ποςό πληρωμήσ (ςυμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ)   

 

την Καστοριά, σήμερα ………………….…. 2018, μεταξύ των συμβαλλομένων: 

αφενός 

 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ», 

που εδρεύει στην Καστοριά (Α.Υ.Μ. 999262830, Δ.Ο.Τ. Καστοριάς), όπως εκπροσωπείται νόμιμα 

κατά την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή του Νοσοκομείου Καστοριάς κ. Αντωνιάδη 

Βασίλειο, που θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Σο Νοσοκομείο»  

και αφετέρου 

της εταιρείας…………………………… με ΑΥΜ ……………. Δ.Ο.Τ. ……………., που εδρεύει 

στ…..…………, οδός ………………….…. αριθμ. ….., Σ.Κ ……….., με τηλ. …………….. 

email:………………………και fax …………… που εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τ.. κ. 

……………………… και που θα αποκαλείται στο εξής “προμηθευτής/ανάδοχος”, συμφωνήθηκαν και 

έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 

1. Σην ……… διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού 

και Ξενοδοχειακού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Μ/Γ Κλινικής και του Σμήματος Επειγόντων 

Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς μέσω ΕΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης – ποιότητας τιμής 

(συμφερότερη προσφορά), σύμφωνα με την υπ‟ αριθ. ……/2017 διακήρυξη αυτού.  

2. Σην αριθμ………… απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου περί ορισμού της αρμόδιας 

επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού 

3. Σην υπ‟ αριθμ. …………. απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου του Νοσοκομείου, κατόπιν σχετικής 

γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 

Διαγωνισμού, με την οποία, το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού κατακυρώθηκε στον 

Προμηθευτή  

4. Σην αριθμ. ……………… απόφαση του Δ.. του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη 

υποχρέωσης και η δέσμευση πίστωσης ………………………………………………………. 

5. Σην υπ‟ αριθμ.…………. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ……………………………….. 

6. Σην αριθμ………… απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου περί ορισμού της αρμόδιας 

επιτροπής παραλαβής και διαχείρισης  

7. Σις διατάξεις του Ν.4412/2016, το Νοσοκομείο, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο 

Προμηθευτής, όπως αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

εκτελέσει την εν λόγω προμήθεια, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και 

συμφωνίες: 
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ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

9.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια:  

 

ΕΙΔΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΟΟ ΧΩΡΙ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

ΠΟΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

            

            

            

            

        

ΣΕΛΙΚΟ ΠΟΟ 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

(ςυμπεριλαμβανο
μένου του ΦΠΑ) 

  

1.2. Σο υπό προμήθεια υλικό θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 

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

Προμηθευτή, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΣΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου στους χώρους 

του Νοσοκομείου σύμφωνα με τον πίνακα του παραπάνω άρθρου 1 και σύμφωνα με τους ειδικούς 

όρους της αριθμ. …….. διακήρυξης. ε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης των ειδών θα 

επιβληθούν στον Προμηθευτή κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. 

Ο χρόνος παράδοσης - εγκατάστασης του εξοπλισμού στο εκάστοτε Νοσοκομείο ορίζεται σε εξήντα 

(60) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής της παρούσης 

σύμβασης. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 

αποθήκη υποδοχής υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 

παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
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Παραλαβή υλικών 

  Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στο δελτία αποστολής και το τιμολόγιο πώλησης τον 

αριθμό της σύμβασης. 

 Η παράδοση του εξοπλισμού, ο οποίος θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλος για τη χρήση που 

προορίζεται, θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή. 

 Ρητώς συμφωνείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο παράδοσης έχει αποσυρθεί 

από την κυκλοφορία οποιοδήποτε μέρος του εξοπλισμού, αυτό θα αντικαθίσταται από τον 

προμηθευτή με άλλο με ισοδύναμα ή βελτιωμένα χαρακτηριστικά. 

 H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών 

διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 

ανάδοχος.  

 Για την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού από την αρμόδια επιτροπή, 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγκατάσταση και ο εξοπλισμός να βρίσκονται σε κατάσταση 

πλήρους λειτουργίας, καθώς και η παράδοση των τεχνικών εγχειριδίων και πιο συγκεκριμένα 
πλήρης σειρά τευχών με οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής (Operation and service 

manual) στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.  

 Οι περιγραφόμενες στη ύμβαση δυνατότητες του εξοπλισμού θα ελεγχθούν με τα απαιτούμενα 

εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και όπου αυτό 

δεν είναι δυνατό, σε πραγματικές συνθήκες, με την διαδικασία που προβλέπεται στην τεχνική 

προδιαγραφή κάθε είδους. 

 ε όσα είδη απαιτείται τα όργανα μετρήσεων να είναι διακριβωμένα πρέπει να συνοδεύονται από 

σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης και ελέγχου. 

 Όλα τα προσφερόμενα είδη και υποσυστήματά τους που θα προμηθεύσει, εγκαταστήσει και θέσει 

σε λειτουργία ο Ανάδοχος πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα και να 

ικανοποιούν όλους τους όρους της σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα 

υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. 

 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει ο 

φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους. 

 Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο Είδος και ο ανάδοχος 

υποχρεώνεται να υπακούσει σε οποιαδήποτε εντολές των αρμοδίων υπηρεσιών του, για είδος το 

οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα 

χαρακτηριστικά του. 

 Συχόν βλάβες κατά τη διάρκεια των δοκιμών βαρύνουν τον προμηθευτή ο οποίος οφείλει με δικά 

του έξοδα να τις αποκαταστήσει άμεσα εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Μετά την αποκατάσταση 

τυχόν βλαβών ακολουθεί εκ νέου δοκιμή του συστήματος διάρκειας μέχρι επτά (7) ημερών στην 

κρίση της επιτροπής παραλαβών με τους ίδιους όρους αποκατάστασης βλαβών. 

 Μετά από παρέλευση δοκιμαστικής λειτουργίας, διάρκειας ενός (1) μηνός, κατά την οποία πρέπει 

να πραγματοποιηθούν όλοι οι απαιτούμενοι ποιοτικοί έλεγχοι, οι μετρήσεις, η επίδειξη λειτουργίας 

του, η διαπίστωση της καλής του κατάστασης, η επαλήθευση των τεχνικών του δυνατοτήτων και 

χαρακτηριστικών, θα συνταχθεί πρακτικό ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια 

Επιτροπή. 
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 Σο κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

 Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 

(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) 

σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

 Σα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

 Τλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 

τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 

παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 

αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Σα 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.4412/16. 

 Σο 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. 

 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία διενέργειας των προβλεπόμενων ελέγχων. 

 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 και εκδίδεται προς 

τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 

την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 

απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 

βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 

πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 

από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 

παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 

και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης 

δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων 

και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 Κατά τα λοιπά, για τον τόπο, χρόνο και τη διαδικασία παράδοσης – παραλαβής ισχύουν οι όροι 

της αριθ. ……………./2018 διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΚΤΡΨΕΙ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 
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3.1. Με απόφαση του Δ.. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, o 

Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ‟ 

αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε 

ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά 

από αίτησή του. 

3.2. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την 

σύμβαση, εφόσον: 

3.2.1. Σο υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου. 

3.2.2. υντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3.3. τον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη 

σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του 

Ν.4412/2016, ήτοι ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον 

μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 & 207 

του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Σο παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΥΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν 

τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί 

της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση 

ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν 

του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο 

ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή 

σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

ε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως 

σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

3.4. ε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της 

σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με 

έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του 

Νοσοκομείου, κατά τη διαδικασία των άρθρων 208 & 209 του Ν.4412/2016.  

3.5. ε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη 

του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
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προμηθευτή, τα πρόστιμα του άρθρου 207 του Ν.4412/2016, κατά τη διαδικασία που ορίζει το 

άρθρο αυτό. 

3.6.  Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, o προσφέρων ευθύνεται και για 

κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την 

κακή εκτέλεση της σύμβασης.  

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

εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της 

σύμβασης, 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.  

 ε περίπτωση παράβασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ μέρους του προσφέροντα 

μέχρι τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος. Οι υποχρεώσεις και οι 

απαγορεύσεις της ρήτρας ακεραιότητας καταλαμβάνουν όλα τα μέλη αυτής, σε περίπτωση 

κοινοπραξίας. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΕΓΓΤΗΕΙ 

4.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

ύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο Προμηθευτής, για την καλή εκτέλεση των όρων της 

παρούσας 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.). Ο χρόνος 

ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι αορίστου, δηλαδή να ισχύει μέχρι την επιστροφή της στην 

τράπεζα. 

4.2. Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του υλικού, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση 

τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων και την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής 

καλής λειτουργίας.  

4.3. ε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης του υλικού, ο Προμηθευτής 

πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει 

νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της 

εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία 

παράδοσης του υλικού. 

4.4. 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. 

4.5. Εγγύηση καλής λειτουργίας εξοπλισμού 

Ο προμηθευτής υποχρεούται πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

της σύμβασης και πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας, να καταθέσει άλλη 

εγγυητική επιστολή για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού, ποσού ίσου με το 2% της 
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συμβατικής του αξίας χωρίς Υ.Π.Α., ο χρόνος ισχύος της οποίας θα πρέπει να είναι ίσος με τον 

συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας του είδους, πλέον τρεις (3) μήνες. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ 

5.1. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται μετά από την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 

από το Νοσοκομείο, με βάση την περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως αυτά προσδιορίζονται 

αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά.  

5.2. Η πληρωμή θα γίνεται μετά τηv οριστική παραλαβή των ειδών και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει 

περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων 

οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή.  

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

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού υνεδρίου. 

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

του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή και εφόσον θα έχει πραγματοποιηθεί η μεταφορά 

των σχετικών πιστώσεων από τον φορέα χρηματοδότησης του έργου. 

5.5. 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.). 

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

υποχρεώσεων.  

5.7. 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 νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΥΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 

«ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕΣΑΞΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΨΝ ΑΡΦΨΝ».  

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

αποστολή 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.). 

5.9. Ο Προμηθευτής 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. 
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 Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Τπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων υμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). Η εν λόγω 

κράτηση υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ‟ αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

 ποσοστό 0,06%, Τπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών βάσει του Ν. 4412/2016 

παρ. 3 του άρθρου 350. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου 3% και στην επ‟ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

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

Αρχή. 

Σα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

1. Καθ‟ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας και της εγκατάστασης του εξοπλισμού, ο 

Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το Νοσοκομείο για το οποίο προορίζεται ο 

αντίστοιχος εξοπλισμός, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά 

με την εκτέλεση της προμήθειας. 

2. Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων της σύμβασης. ε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε 

τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

3. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει την προμήθεια, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους 

εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με την 

απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης. 

4. Ο Προμηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή 

απορρέουν από την παρούσα ύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται 

από το προσωπικό του, που θα ασχοληθεί ή θα παράσχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την 

παρούσα ύμβαση. ε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 

υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. 
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5. Ο Προμηθευτής ορίζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει 

τη ύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ‟ εντολή και για 

λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη ύμβαση. Επιπλέον, πρέπει να οριστεί και 

αναπληρωτής του εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του 

εκπροσώπου ή /και του αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά 

από τη γραπτή έγκριση αυτής. 

Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Προμηθευτή είναι μεταξύ άλλων 

εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη ύμβαση και να 

διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη ύμβαση, 

συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν, σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και 

τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 

6. Ο Προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 

που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

7. Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και 

ευθύνες, που απορρέουν γι‟ αυτόν από την παρούσα. 

8. ε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την 

Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 

για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τη Διακήρυξη. Συχόν 

υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις 

εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των 

άλλων μελών για την ολοκλήρωση της προμήθειας. 

9. ε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον προμηθευτή, η ύμβαση εξακολουθεί να 

υφίσταται και οι απορρέουσες από τη ύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του 

προμηθευτή, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα 

εκπλήρωσης ή μη των όρων της ύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου 

της Αναθέτουσας Αρχής. ε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη 

ύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κ.λπ. κάποιου 

εκ των μελών που απαρτίζουν τον προμηθευτή, η συνέχιση ή όχι της ύμβασης εναπόκειται στη 

διακριτική ευχέρεια του της Αναθέτουσας Αρχής. 

10. ε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του προμηθευτή, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή 

θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την 
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ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. ε τέτοια περίπτωση καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας 

Αρχής η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που προβλέπεται στη ύμβαση. 

11. Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για 

να εκπληρώσουν τους όρους της ύμβασης, τότε η Ανάδοχος Ένωση /Κοινοπραξία οφείλει να προτείνει 

αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος μέλους. Η πρόταση θα πρέπει να 

συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα στα οποία ο αντικαταστάτης δεσμεύεται για την προσήκουσα 

εκπλήρωση των εν λόγω συμβατικών όρων και την εν γένει υποκατάσταση του στις υποχρεώσεις του 

αποχωρούντος μέλους. Η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει με απόφασή της την αντικατάσταση αυτή. ε 

περίπτωση όμως που η πρόταση για συγκεκριμένο αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, η Αναθέτουσα 

Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει την Ανάδοχο Ένωση /Κοινοπραξία έκπτωτη. 

12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει σε σημείο που θα υποδειχθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή σχετική πληροφοριακή πινακίδα, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία για 

την χρηματοδότησή του. 

13. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Φ του Προσαρτήματος Α 

του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 

που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ‟ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύμβασης 

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

δ) Ο ανάδοχος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή ή τερματισμό οποιασδήποτε 

κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων που θα μπορούσε να προκύψει συγκεκριμένα ως 

αποτέλεσμα οικονομικού συμφέροντος, πολιτικής ή εθνικής σχέσης, οικογενειακών ή 

συναισθηματικών δεσμών ή οποιασδήποτε άλλης συναφούς σύνδεσης ή κοινού συμφέροντος. 

Με μέριμνα του αναθέτοντος φορέα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της μη 

σύγκρουσης συμφερόντων των εμπλεκομένων. Επίσης ο ανάδοχος λαμβάνει μέτρα για τη 

διασφάλιση ότι το προσωπικό του, περιλαμβανομένης και της διοίκησής του, δεν εμπλέκονται σε 

κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΕΙΔΙΚΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

Πέραν των λοιπών συμβατικών του υποχρεώσεων, το Νοσοκομείο έχει τις εξής ειδικές υποχρεώσεις, 

ως προς ότι αφορά τη χρήση του υπό προμήθεια υλικού: 

α) Να μεριμνά για την προσεκτική χρήση του υλικού. 

β) Να προφυλάσσει το υλικό από οποιαδήποτε πρόκληση ζημιάς, οφειλόμενης σε υπαιτιότητα 

υπαλλήλων του Νοσοκομείου ή τρίτων προσώπων ή σε εξωτερικές επιδράσεις (υγρασία, σκόνη, 

υπερβολική ζέστη κ.λ.π.). 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΑΝΨΣΕΡΑ ΒΙΑ 

8.1. Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη φόρτωση - παράδοση 

του υπό προμήθεια υλικού, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ψς ανωτέρα βία νοείται 

κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί 

έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται 

ανέφικτο στον Προμηθευτή να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του.  

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

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

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

περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να 

επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων.  

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

Προμηθευτή και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Σροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον 

εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική 

απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου του Νοσοκομείου και με τη σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης 

Διαχειριστικής Αρχής (ΕΔΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. Έχουν 

πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν 

αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και 
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οικονομική προσφορά του Προμηθευτή και γ) οι διευκρινιστικές του επιστολές και τα τεχνικά 

φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ - ΕΥΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

10.1. 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 Προμηθευτή και αφορά 

(ενδεικτικά) 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 Προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική 

αίτηση. Σο Δ.. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η 

οποία γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Εάν το Δ.. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει 

απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο 

Προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται 

να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 

10.2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ‟ 

αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ‟ 

ύλην αρμόδια δικαστήρια της Καστοριάς. 

10.3.  Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ‟ αριθ. ….. 

/2018 διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του 

Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν 

αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις 

συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

Ακολουθεί κατάσταση των υπό προμήθεια ειδών σε ποσότητες και τιμές όπως αυτές φαίνονται στην 

προσφορά που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. 

ε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όμοια αντίγραφα, τα οποία, 

αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων το Νοσοκομείο έλαβε 

τα δυο (2) αντίγραφα, ενώ το άλλο έλαβε ο Προμηθευτής. 

 

ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 Για το Νοσοκομείο  ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 
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 (Τπογραφή)  (Τπογραφή) 
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                                                                              Εςπωπαϊκή Ένωση 

                                                                                                                                      Εςπωπαϊκό Σαμείο    
                                                                                                                                Πεπιυεπειακήρ Ανάπτςξηρ     

 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄ 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ (TEΤΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 

Για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Υορέα ΚΗΜΔΗ: 99221915_2 

- Σαχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Σαχ. Κωδικός: ΜΑΤΡΙΨΣΙΗ/ΚΑΣΟΡΙΑ/52100 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΣΟΛΙΑΔΟΤ Μ., ΣΟΛΙΑΔΟΤ Ε., ΣΖΙΑΡΑ Λ. 

- Σηλέφωνο: 2467350626,-621,-612 

- Ηλ. ταχυδρομείο: prom@kastoriahospital.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

www.kastoriahospital.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Σίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟΤ & 

ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΗ Μ/Γ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΠ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ 

ΜΕΨ ΕΠΑ 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗ: 99221915_2 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων:  

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 

υπάρχει):  

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΨΘΟΤΝ 

ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΟΡΕΑ, ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

mailto:prom@kastoriahospital.gr
http://www.kastoriahospital.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

τοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΥΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΥΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Σηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 

V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογοv: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 

δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 

βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Σρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Σμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Σαχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Σηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΥΟΡΕΨΝvii  

τήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV 

και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Τπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει 

το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, 

επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να 

παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος 

μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

το άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Τπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους 

που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

ε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Φώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- ε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΥΟΡΟΙ 

 

ΕΙΥΟΡΕ 

ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ 

ΑΥΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται 

να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης 

υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής 

νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 

συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις 

περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, 

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή 

ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) 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, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

[] Ναι [] Όχι 
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αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 

παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

υντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 

της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί 

να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά 

ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην 

Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxiii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Φρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 

φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 

που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι ο εξής xxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών 

που απαιτούνται είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) ε περίπτωση που οι πληροφορίες 

σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 

ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των 

απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 

αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η 

αντίστοιχη αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Σο ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράςxxxviii, ο οικονομικός φορέας έχει 

εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους που 

έχει προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράςxxxix, ο οικονομικός φορέας έχει 

προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 

παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει 

προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 

τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγρα

φή 

ποσά ημερομ

ηνίες 

παραλήπ

τες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

την περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 

έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει 

τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 

θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 

προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 

ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 

σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει 

για τον έλεγχο της ποιότητας; 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται 

από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Σο μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του 

κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη 

διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για 

την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 

που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα 

ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 

βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές 

στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, 

 

[] Ναι [] Όχι 
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και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: υστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή 

ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

υστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 

το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 

τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν 

να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες 

μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις 

μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του 

αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο 

τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα 

απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά 

ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xlvi 
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Μέρος VI: Σελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 

σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάνxlviii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει 

στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: 

(συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, 

αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i ε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το 

σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 

εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του 

ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 

v Σα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 

εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

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

x ύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονισμό ΕΕΕ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της ύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 

του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 

3560/2007 (ΥΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΥΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε 

την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του υμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την 

απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, της 26ης 

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

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που 

ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΥΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, 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/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΥΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 

και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα ύμβουλο καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην 

εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
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συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii την περίπτωση που 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii ημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 

εισφορών κατ‟ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 

ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, 

στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΣΕΤΔ 

πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΥΠΑ 

(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει 

τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού 

φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει 

να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΣΕΤΔ. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο 

επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να 

συμπληρωθεί χωριστό ΣΕΤΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Τπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή 

ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 

συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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